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পিতুদেৰ 
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উলীচিল্রণ্পে 



নিবেদন | 

রা্জকার্ধ্য উপলক্ষে এক সময় আমাকে মেদিনীপুর জেলার গ্রামে 

গ্রামে ঘুরিতে হইয়াছিল; সেই সময় বহু প্রাচীন কান্তি দৃষ্টিপথে পতিত 

হওয়ায় এবং নানাপ্রকার কিন্বদন্তী শ্রতিগোচর হওয়ায়। মেদিনীপুর 

জেলার একখানি ইতিহাস লিখিবার ইচ্ছা মনের মধ্যে উদ্দিত হয়। 

তাহারই ফলে, বিগত দশ বৎসর যাবৎ সাধ্যমত পরিশ্রম করিয়া যে 

সকল উপাদান সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহাই একত্রে গ্রথিত করিয়া 

মেটিনীপুবের ইতিহাসের এই কঞ্কালখানি জন সমাজে প্রকাশ 

করিলাম। ভবিষ্তে কোন যোগ্য বাক্তি কর্তৃক ইহার অবয়ব সম্পূর্ 
হইলে আমীর শ্রম সার্থক হইবে। 

মেদিনীপুরের ইতিহাপ বাঙ্গীনা ও উড়িস্তা উভয় প্রদেশের ইতি- 

হাঁসের সহিত ঘনিষ্টতাবে জড়িত। এক প্রকার বলা যাইতে পারে, 

এই ছুই প্রদেশের ইতিহাসের ছুইটা অধ্যায় লইয়াই মেদিনীপুরের 

ইতিহাস। সেইজন্য এই ছুই প্রদেশের ইতিহাসের সহিত যুগে যুগে 
সামন্্রস্ত রক্ষা করিয়া মেদিনীপুরের এই ইতিহাসখানি রচনা করিতে 

প্রয়াস পাইয়াছি। বর্তমান যুগের লব্প্রতিষ্ঠ প্রত্ততত্ববিটগণের লিখিত 

এঁতিহাসিক গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদিঃ প্রাচীন শিলালিপি, প্রাচীন মুদ্রা, সর- 

কারী দপণ্তরখানায় ও স্থানীয় প্রাচীন জমিদারদিগের বাটিতে রক্ষিত 

পুরাতন কাগজ পত্র ও প্রচলিত কিন্বদন্তী অবলম্বনে এই গ্রন্থ রচিত 

হইয়াছে। মেদিনীপুরের কথা লইয়া ইতঃপুর্বে যে সকল নরকারী 

রিপোর্ট, পুস্তক বা প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতেও আমি 
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অনেক সাহায্য পাইয়াছি। তন্মধ্যে সুযোগ্য ভেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। ডিরেক্টর 
অব. ল্যা্ড রেকর্ডস্এর পার্শন্তাল য়্যাসিষ্টেন্ট পৃজ্যপাদ রায়সাহেব শ্রীযুক্ত 
বিজয়বিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের “]11010900:6--4 9000. 

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

যেদ্দিনীপুরের ইতিহাসের প্রথম ভাগে জেলার তৌমিক বিবরণ, 

এতিহাসিক বিবরণ এবং প্রাচীন কীত্তিগুলির পরিচয় প্রদান কর! 

হইল। দ্বিতীয়তাগে সেকালের তমনুকঃ চন্দ্রকোণা, বগড়ী প্রভৃতি স্থানের 

অদ্ধ স্বাধীন রাজবংশগুলির ও আধুনিক জমিদারবংশগুলির ইতিহাস; 

প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের জীবনী, লোক সংখ্যা ও লোকতত্ব, জাতিতত্ব, 

শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম, ভাষ| ও সাহিত্যের কথা, জমি, জমা ও রাজন্বের 

বিবরণ, রাস্তা ঘাটের পরিচয় ইত্যাদ্রি বিষয়ের আলোচনা করা হইবে। 

কিন্তু এই স্থলে দুঃখের সহিত জানাইতে হইতেছে যে, আমার ক্রটীতেই 

হউক আর ছুরদৃষ্ট বশতঃই হউক, এই গ্রন্থ মধ্যে কতকগুলি মুদ্রাকর 

প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে । গ্রন্থথানি প্রেসে দ্রিবার পরেই এই কয়েক 

মাসের মধ্যে চাকরী উপলক্ষে আমাকে পুর্ব, পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গের 

ছয়টা জেলার মফস্থলে নানাস্থ(নে কোথাও দশ দিন; কোথাও বার দিন 

মাত্র থাকিয়! ঘুরিয়! বেড়াইতে হইয়াছে । এই কারণে প্রফগুলি আমি 

নিজে দেখিতে পারি নাই বা কোন উপযুক্ত ব্যকির দ্বারা দ্েখাইবার 

সুব্যবস্থা করিয়া উঠিতেও পারি নাই । ফলে বর্ণাশুদ্ধি ত আছেই, অন্য 

রকমের কয়েকটী ভুলও থাকিয়া গিয়াছে । যথা,_-২৮ পৃষ্ঠায় ছাপা 

হইয়াছে “ঘাট ক্রোশ”, 'বাট মাইল” হইবে; ৯৬ পৃষ্ঠার কিয়দংশ পুনরায় 
৯৭ পৃষ্ঠায় ছাপা হইয়াছে; ১৬৩ পৃষ্ঠায় 'খতিহাসিক যছুলাথ সরকার 
না হুইয়া এঁতিহাপিক যছনাথ মঞ্জুমদার” হইয়! গিয়াছে; ৩৮৪ পৃষ্ঠার 

শেষ পঙ্ভির 'পুতুলগুলাও আধুনিক হিন্দুদের মত অনহীন হইয়াছে, 
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কথাটা, এক অদ্ভুত রকমে ছাপা হইয়া গিয়াছে । পাঠকগণ দয়! করিয়! 

দাসত্ব শৃঙ্খলে বন্ধ লেখকের এই ক্রটী মার্জনা করিলে বাধিত হইব । 

এই গ্রন্থ রচনায় মেদিনীপুর নাঁড়াজোলাধিপতির সুযোগ্য 

ম্যানেজার আমার অগ্রজ প্রতিম শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্থুর নিকট হইতে 
আমি নানাগ্রকারে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। কালিক! প্রেসের স্বত্বাধি- 
কারী অন্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত শরচ্ন্ত্র চক্রবর্তী মহাশয় অল্প সময়ের মধ্যে 
পুণ্তকথানি মুদ্রিত করিয়া দিয় আমাকে উপকৃত করিয়াছেন । গ্রন্থমধ্যে 

ষে সমস্ত চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে, সে গুলি আমার সোদর প্রতিম 
স্হদ্ সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকর মেদিনীপুরের স্বনামখ্যাত শ্রযুক্ত হেমচন্দ্র দাস 

কাননগো আমার জন্য বিশেষ ক্ষতি ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া তদীয় 

পুর শ্রীমান্ মানববন্ধু ও ছাত্র শ্রীমান্ সুধাংশুভৃষণ ঘোষ ও শ্তরীমান্ 

শল্তুচরণ সাহার সাহায্যে সংগ্রহ ও প্রস্তত করিয়! দিয়াছেন। তাহার 

খণ অপরিশোধ্য | ভারতীর ভূত্পৃর্ব সম্পাদিকা মাতৃষ্বরূপিণী শ্রীমতী 

স্বর্ণকুমারী দেবী আমাকে দুইখানি ব্রক ব্যবহার করিতে দিয়া অন্ু- 

গৃহীত করিয়াছেন । গ্রস্থকারের রচন! তাহার অনুজ শ্রীমান্ যতীশচন্্র, 
শ্রীযান্ জগদীশ চন্দ্র, শ্রীমান্ জগৎচন্দ্র, প্রীমান্ জ্যোত্মাকুমার ও শ্রীমান্ 

ষাঁমিনীকুমারের সাহায্যে সমাপ্ত হইয়াছে । তাহাদের অনুপম প্রিয়স্থৃতি 

ষে ইহার অঙ্গে এরূপভাবে জড়িত হইয়া থাকিল তাহা আমার অস্তরে 

চিরকাল অঙ্কিত থাঁকিবে। | 

পরিশেষে, মেদিনীপুরের ইতিহাস লিখিবার কোন আবশ্তকতা আছে 

কি-না এবং ইতিহাস লিখিবার উপযুক্ত যোগ্যতা না থাক সত্বেও 
কেন যে আমি এই ছুরহ কার্ষ্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি) সে সম্বন্ধে ছু'টা 

কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। মনম্বী বঞ্ষিমচন্ত্র বাঙ্গালার 

ইতিহাস সম্বন্ধে বঙ্গদর্শনে লিখিয়াছিলেন_-“সাহেবের। যদি পাখী 
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মারিতে যান, তাহারও ইতিহাস লিখিত হয়, কিন্তু বাঙ্গালার ইতিহাস 

নাই। গ্রীণলগ্ডের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে, মাওরী জাতির ইতিহাসও 

আছে, কিন্তু যে দেশে গৌড়, তাত্রলিপ্ত, সপ্তগ্রামাদি নগর ছিল, যেখানে 

নৈষধচরিত ও গীতগোবিন্দ লিখিত হইয়াছে, যে দেশ উদয়নাচার্য্য, 

রঘুনাথ শিরোমণি ও চৈতন্যদেবের জন্মভূমি, সে দেশের ইতিহাস 

নাই। ** *বাঙ্গালার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালী কথন মানুষ 

হইবে না। যাহার মনে থাকে যে, এই বংশ হইতে কখন মানুষের 

কাজ হয় নাই, তাহা হইতে কখন মানুষের কাজ হয়না। তাহার 

যনে হয়, বংশে রক্তের দোষ আছে। তিক্ত নিম্ব বৃক্ষের বীজে তিক্ত 

নিম্বই জন্মে--মাকালের বীজে মাকালই ফলে। যেবাঙ্গালীর মনে 

জানে যে, আমাদিগের পূর্বপুরুষ চিরকাল ছুর্ধল-_-মঅসার, আমাদিগের 

পূর্বপুরুষদিগের কখন গৌরব ছিল না, তাহার! ছূর্বল, অসার, গৌরব- 
শূন্য তিন্ন অন্ত অবস্থা প্রাপ্তির ভরসা করে না- চেষ্টা করে না। চেষ্টা 

ভিন্ন সিদ্ধিও হয় না।” 

মেদিনীপুর বঙ্গের একটী প্রধান জেল! বলিয়া পরিগণিত হইলেও 

অসাড় ও নিশ্চেষ্ট বলিয়া এই জেলার একটী অখ্যাতি বনুপ্িন হইতে 

চলিয়া আসিতেছে । কেন যে মেদিনীপুরের এইরূপ দুর্নাম হইল তাহা 

নির্ণয় করা সুকঠিন। মেদিনীপুরের প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস 
আলোচনা করিলে বরং তাহার বৈপরীত্যই পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীন- 

কালের তাত্রলিপ্ত নগর এই মেদিনীপুর জেলাতেই ছিল। এই জেলার 

ঈাতন নগর বৌদ্ধযুগের সেই মহাসমৃদ্ধিশালী দস্তপুর নগরেরই হীন 

পরিণতি । মধ্যযুগে এই প্রদেশেরই এক রাজপুত্র উৎকল জয় করিয়া 
তথায় বাঙ্গালীর বিজয় পতাঁকা উড্ডীন করিয়াছিলেন। কবিকন্কণ 

মুকুন্দরাম এই জেলারই এক রাজার আশ্রয়ে থাকিয়া তাহার মনোহর 



চণ্তীকাঁবয রচনা] করিয়াছিলেন। শিবায়ন রচয়িতা! বামেশ্বর ভট্টাচার্য্য 

এই জেলাতেই. জন্মগ্রহণ করিয়ীছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর গরিষ্ঠ 

মহাপুরুষ তারত-গৌরব প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিস্তাসাগর মহাশয়ের 
জন্মভূমিও এই মেদিনীপুর । বর্তমান যুগের রাষ্রীয় আন্দোলনের 
ইতিহাসেও মেদিনীপুরের স্থান কাহারও পশ্চাতে নয়। পঞ্চদশ বর্ষ 

পূর্ব্বে কংশাবতী তীরে প্রার্দেশিক সম্মিলনে মেদিনীপুরের অধিবেশনে 
চরম স্বরাজবাদের মহামন্ত্র প্রথম উচ্চারিত হইয়াছিল। মেদিনীপুরের 

ইতিহাসে. সেই সকল প্রাচীন ও আধুনিক কথার আঁলোচন! কর! 

হইয়াছে । মেদিনীপুরের অতীত ব! বর্তমান যে অসার বা গৌরবশন্ঠ 

নহে তাহা দেখাঁনই এই গ্রন্থের উদ্দেস্ত | 

তার পর বঙ্কিমচন্দ্র অন্তর লিখিয়াছেন--“বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, 

নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি 

লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী তাহাকেই লিখিতে হইবে। 

মা যদি মরিয়া যান, তবে মার গল্প করিতে কত আনন্দ। আর 

এই আমাদিগের সর্বসাধারণের মা জন্মভূমি বাঙ্গালা দেশ, ইহার 

গল্পেকি আমাদিগের আনন্দ নাই? আইস আমরা সকলে মিলিয়। 

বাঙ্গালার ইতিহাসের অনুসন্ধীন করি। যাহার যতদূর সাধ্য, সে ততদুর 
করুক; ক্ষুত্র কাটদ্বীপ নির্মাণ করে। একের কাজ নয়, সকলে 

যিলিয়া করিতে হইবে ।” এই মহাজন বাক্যই আমাকে এই কার্ষ্যে 

অনুপ্রাণিত করিয়াছে । আমার ক্ষুত্র শক্তিকে উদ্ধ করিয়াছে। 
ইহাই আমার নিবেদন । 

কাখি, মেদিনীপুর, 

১লা আশ্বিন? ১৩২৮। ভিযোগেশচন্দ্ 5৪ 



সূচীপত্র । 

প্রথম অধ্যায়-ভৌগোলিক অবস্থান । 

সুদূর অতীত কাঁল__১, অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিগ রাজ্য-__১, পুত, ও সুস্ত 

রাজ্য--২, সুস্ত ও তাম্রলিপ্ত--8, উতৎকল রাজ্য--৫) উড্ভদেশ--৬ 

প্রাচীন উৎকলের রাজস্ব বিভাগ--৭, কর্ণস্থবর্ণ রাজায--১০ মালভুম বা 
মল্লভূমি--১১ রাঢ়দেশ-১১) আক্বরের রাজদ্ব বিভাগ--:২ তমলুক 

দেশ--১৭তাঁনদেশ--১৮, সাজাহানের রাজস্ব বিতাগ--২*। মুশিদৃ- 

কুলীর রাজন্ব বিতাগ--২৪, চাঁকৃলা মেদিনীপুর--২৪, মেদিনীপুর 

জেলা--২৫। 

দ্বিতীয় অধ্যায়- প্রাকৃতিক বিবরণ ও ভূবৃত্বান্ত। 

প্রার্কৃতিক বিপর্য্যয়--২৭, ভূমি প্রকৃতি--২৮, প্রাকৃতিক সৌন্দরধ্য-_ 
৩*। নদ নদদী--৩০, নদ নদীর গতি পরিবর্তন--৩১, জল বামু ও স্বাস্থ্য 
৩৪, পঞ্ পক্ষী ও সরিস্থপাদি--৩৪, আবাদী ও অনাবাদী ভূমি-_-৩৫, 

কষিজদ্রব্য--৩৬, ফসলের নাম ও জমীর পরিমাণ--৩৮, বৃক্ষলতা ও 

ফলমুল--৩৯, জেলার আয়তন--৪০১ মহকুমা ও থানা--৪০) পুলিশ- 

ক্েশন_-৪১, সদর মহকুষা-_-৪১, মেদিনীপুর সহর-_৪২) খড়াপুর-_-88, 
আনন্দপুর ও কেশিয়াড়ী--8৫, লোয়াঁদ1--৪৬, সবঙ্গ--৪৬, সদর 

মহকুমার অন্যান্ত স্ীন--৪৭, কীখি মহকুমা_-৪৭) কীধি সহর--৪৮, 
কাথির সমুদ্রতীরবর্তী স্থান সমূহ--৪৯, কীথি মহকুমার অন্ান্ত স্থান-_ 
€৫*) তমলুক মহকুমা--৫১ তমনুক সহর--৫২, তমবুক মহকুমার 
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অন্তান্তস্থান--৫২, ঘাটাল মহকুম1--৫৩, ঘাটালের শিল্প--৫৩, ক্ষীরপাই, 

বীরসিংহ ও ন্ান্তি গ্রাম-৫৫, পরগণ| বিভাগ--৫৬, গ্রাম ও 

নগর-৫৮। 

তৃতীয় অধ্যায়_ প্রাচীন কাল। 

প্রাগৈতিহাসিক যুগ--৫৯, বৈদিক যুগ--৬১, আর্ধ্য অধিকার-_ 

৬৫, তাম্রলিপ্তের নামোৎপত্তি--৬৬, মহাভারতীয় কাল_-৬৮, বক 

রাক্ষসের কাহিনী--৬৮, বকৃডিহির বাগ্দী জাঁতি_-৭*, তামধ্বজ রাজার 

কাহিনী--৭১, মেদিনীপুর জেলার প্রাচীনত্ব_-৭৩। 

চতুর্থ অধ্যায়__হিন্দুরাজত্ব, তাঅলিপ্ত রাজ্য । 

তাম্রলিপ্তে জৈন প্রতাব--৭৫, বৌদ্ধযুগে তাঅলিপ্ত--৭৬, গঙ্গরিন্ডি 
বা গগুরিন্ডই রাজ্য ৭৮, তাঅলিপ্তে অশোকের অধিকার--৮০, তাম্রলিপ্তে 

থারবেলের অধিকার--৮১, কুষাণ সাস্রাজ্য ও গুপ্তাধিকারে তাস্রলিপ্ত_ 

৮২, তাম্রলিপ্তে প্রাপ্ত প্রাচীন মুদ্রা--৮৪, ফাহিয়ান_-৮৬, বোধিধর্খ-_ 

৮৬, ইউয়ান-চোয়াং-৮৭, ই-চিউ্--৮৮, অন্যান্ত পরিব্রাজকগণ--৮৯, 

চালুক্য রাজবংশ--৯০, পালবংশ ও রাজেন্দ্র চোল--৯১, শুর রাজবংশ 

ও দক্ষিণ রাঢ় রাজ্য_-৯৩, সেন রাজবংশ ও অনন্ত বন্দী চোড় গঙ্গ-_৯৫, 
তাঅলিপ্তের রাজা দেব রক্ষিত ও দেব সেন--৯৮, তাশ্রলিপ্তের বাজ। 

গোপীচন্ত্র ও কালুভুঞা--৯৯, তাম্্লিপ্তের প্রাচীন রাজবংশ--১*২, 

তাত্রলিপ্তে গঙ্গবংশ--১০৫, তাত্রলিণ্ডের বাণিজ্যখ্যাতি--১০৮। 

পঞ্চম অধ্যায়- হিন্দুরাজত্ব, উৎকল রাজ্য । 

কলিঙ্গ বা উৎ্কল রাজ্য--১১৯, বুদ্ধ দত্ত-_-১১১, দন্তপুর বা দাতন 

৯১৩; উৎকলে সমুদ্্রগুপ্ত--১১৫+ বাঁগভূম ও ব্যান্ররাজ--১১৫, 
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উত্কলের কেশরীবংশ--১১৬, দগ্ডভূত্তি রাজ্য-_-১১০, রাঞ্জা ধর্মপাল-_ 

১১৭, বাজ। লাউসেন--১২১, ধর্ম্মমলল ও ধর্মপৃজা ১২২, রাজ] জয়সিংহ 

--১২৩, রাজ! কর্ণকেশরী ও রাজ! বিক্রমকেশরী--১২৩, কর্ণ গড়--১২৫) 

রাজ! প্রাণকর ও রাজা মেদ্রিনীকর-_-১২৭, গঙ্জবংশের রাজত্বে মেদিনী- 

পুর জেলা__১২৯, মালবিট। দণ্ডপাঠ ও গোপীনাথ পষ্টনায়েক--১২৯, 

নাবায়ণপুর দগ্ডপাঠ ও গন্ধব্বপাল__ ১৩০, জৌলিতি দণ্ডপাঠ ও কালিন্দী 

রাম সামন্ত--১৩*, নইর্গা দগডপাঠ ও প্রতাপ ভঙঞ্জ--১৩১, জলেশ্বর 

দণপাঠ ও বিশি বিভাগ--১৩২, ভণ্ীভূম দণ্ডপাঠের রাজবংশ-_ ১৩৩, 

রাজ! বীরসিংহ--১৩৪) রাজা মঠর়12৮:হ. কুমার সিংহ ও জাযদার 

সিংহ--১৩৪, রাজ সুরথসিংহ-_-১৩৫, বগড়ী ও চন্দ্রকোণা রাজবংশ-_ 

১৩৬, হোসেন সাহের উড়িষ্কা আক্রমণ--১৩৭, মেদিনীপুরে 

শ্রীরুষ্চ চৈতন্ত-_১৩৯, মেদিনীপুর জেলায় মুসলমান অধিকার 

প্রতিষ্ঠা__১৪৪ ৷ 

ষষ্ঠ অধ্যায়__মুসলমান অধিকার, পাঠানরাজত্ব। 

হিজলীতে মুসলমান রাজ্য-_-১৪২, ভাটীদেশ--১৪২, হিজলী রাজ্য 

প্রতিষ্ঠার তারিখ_-১৪৩, তাজ খাঁ মশনদ আলীর পূর্ব পরিচয় ১৪৫, 

সিকান্দর আলী--১৪৭, বাহাদুর খাঁ ও জইল খা_১৪৮, ঈশা খা_-১৪৯, 
পত'প"দিত51৫ হিজলী অধিকাঁর--১৪৯, ঈশ! খার এতিহাসিকত্ব-- 

১৫০, বলভদ্র দাস--১৫৫), হিজলীর প্রাচীন রাজবংশ-_ ১৫৯, তীমসেন 

মহাপাত্র--১৬* সদ্দাঁশিব দাস--১৬১, মাঞজনামুঠা ও জলামুঠা জমিদারী 

১৬২) সলিম খা--১৬৪, ভ্যালেনটীনের পুস্তকে হিজলীর কথা-_ ১৬৬, 

মোগল পাঠানে সংঘর্ষ--১৬৯, মোগলমারীর যুদ্ধ_-১৭*, আফগান 

বিজ্লোহ--১৭১, পাঠান রাজত্বে মেদিনীপুর জেলা -১৭২। 
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অগ্তম অধ্যায়-_ মুসলমান অধিকার, মোগলরাজত্ব। 

তোরমলের রাজস্ব বিভাগ--১৭৫, মোগল রাজত্বে জমিদার-__ 

১৭৬, মেদিনীপুরের প্রাচীন জমিদার বংশ ১৭৭, মেদিনীপুরে সাজাহান 
--১৭৯, নরমপুরের মস্জিদ--১৮১, হিজ্লীতে ইউরোপিয় বণিক-_ 
১৮২, হিজলীতে মগ ও পটুগিজ দস্থা--১৮৩, হিজলীতে ফৌজদারী 

প্রতিষ্ঠ-১৮৭, হিজলীর সরবোলা--১৮৮, সুলতান সুজার সুবাদারী 

-_-১৮৯, বাঙ্গালায় ইংরাজ কোম্পানী--১৯০, মোগলের সহিত ইংরাজের 

সংঘর্ষ ও হিজলী অধিকার--১৯১, হিঙ্লীর যুদ্ধ--১৯৩, শোভাসিংহের 

বিদ্রোহ--১৯৬, বাঙ্গালার জমিদার--২০০, মোগল রাজত্বে শাসন ও 

বিচার প্রধা-২*১, আলীবদ্ী খা ও বর্গার হাঙ্গামা--২০৩। 
সিরা'জদ্দৌলা ও পলাশীর যুদ্ধ-_২০৫, মেদিনীপুরের ফৌজদার রাজারাম 
সিংহ_-২০৫, মেদ্িনীপুরে কোম্পানীর অধিকার প্রতিষ্ঠা--২৯৭। 

অষ্টম অধ্যায়_মহারাষ্ট্রীয় উপদ্রব ব। বর্গীর হাঙ্গাম!। 
মারহাউ্রা অতুযুদয়-_২০৯, বঙ্গে বর্গী--২১* মেদিনীপুরে মোগল 

ও বর্গীর প্রথম যুদ্ধ_-২১*, মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি ভাস্কর পগ্ডিত-_২১২, 

বর্গার অত্যাচার--২১৩, মেদিনীপুরের ফৌজদার মীরজাফর খা--২৯৪, 

রায়বনিয়া দুর্ঈ-২১৫, কোট দেশের বিরাট রাঁজ।--২১৬, কটাসিন দুর্গ 

--২১৭) মেদিনীপুরে আলীবদ্ব ও সিরাজন্দৌলা-_-২১৮, আলীবদ্দীর 

সন্ধি_২২০, যারহাট্টীর সন্ধি ভঙ্গ ও মেদিনীপুর আক্রমণ_-২২০ 

মহারা্্রীয় সেনাপতি শ্রীভট--২২৯, পটাশ্পুরে বর্গী--২২৩, সেনাপতি 

নিলু পণ্তিত--২২৫, সাহাবন্দরের ভূঞা-_-২২৬, ময়ুরতঞ্জের বাজা--২২৬, 

পাইকার৷ ভুঞ--২২৭, দ্বিতীয় মারহাট্রা যুদ্ধ ও বর্গার পরাজয়-২২৮। 

' নবম অধ্যায়_ইংরাজ শাসন কাল। 
চাঁকলা বর্ধমান ও চাকল! মেদিনীপুরের পরগণা-_২৩*, চাকল! 
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হিজলীর পরগণ1--২৩২, মেদিনীপুর জেলার পরগনা! বিভাগ--২৩৩, 

কোম্পানীর রাজত্বে অশান্তি ও বিদ্রোহ-_২৩৫, চুয়াড় ও পাইক সৈন্য 
_-২৩৬, চুয়াড় বিদ্রোহ-_২৩৭, জঙ্গল মহালের জমিদার --২৩৭, ঘাট- 

শিলার বিদ্রোহী জমিদার--২৩৮, মেদিনীপুরে চুয়াড় হাঙ্গামা--২৩৯, 

চুরাড়দিগের অত্যাচার--২৪০, চুয়্াড় দমন-_-২৪২, পাইকান জমী-- 
২৪৩, জঙ্গল মহাল জেল৷--২৪৪, বগড়ীর নাত্রক হাঙ্গীমা_-২৪৫, নাএক 

দলপতি অচল সিংহ--২৪৭, নাএকদিগের পরাজয়-_-২৪৭, সন্যাসী 

উপদ্রব_২৪৮, সিপাহী বিদ্রোহ__-২৫০, মেদিনীপুরে ফরাসীদিগের কুষ্ঠী 

ও ব্যবসা-বাণিজ্য -২৫৪, কোম্পানীর কুঠী ও কারবার-২৫৭হিজলীর 

লবণ কাঁরবার--২৫৮, লবণ প্রস্থত প্রণালী--২৩০, কোম্পানীর লবণ 

ব্যবসায়-২৬২) লবণ মহাঁলের ইজারদ্রার--২৬৫, সল্ট ডির্পাউমেণ্ট বা 

নিমক বিভাগ-__২৬৭, জালপাই মহাল--২৬৯, রাজস্ব বিতাগ--২৭০, 

বিচার ও শাসন বিভাগ --২৭৪, রাজপুরুষগণ-_২৭৯, ডিস্রষ্ট, বোর্ড_- 

২৮০ শতবর্ষ পূর্বে মেদিনীপুর-_২৮৯, স্কুল কলেজ_-২৮২, আইন 

আদালত--২৮৩, লোক সংখ্যা শু আথিক অবস্থা__২৮৬, নৈতিক চবিত্র 

--২৮৭, মন্তপান--২৮৮* জেলার সম্থান্ত ও ক্ষমতাশালী বাক্তি--২৮৯, 

অন্ত্র শন্্ ও ছুর্গ_ ২৯০, ধন-সম্পত্তি--২৯১, গবর্ণমেন্টের উপর সাধারণের 
বিশ্বাস--২৯২, উপাধি বিভরণ প্রথ্থা--২৯৪, উনবিংশ শতাববী-_-২৯৬। 

দশম অধ্যায়-প্রাচীন কীষ্থি ও কাহিনী। 
কীর্তি ও কাহিনী--৩**, তমনুকের কপাল মোচন তীর্থ-_৩০২, 

যোরিয় বংশীয় গৃহপতি -৩*৪, বর্গভীমা দেবী_৩০৫, বর্দভীমার মন্দির 
_-৩*৮, জিফণুহবির মুত্তি--৩১*, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু--৩১১। খাঁটপুকুর-_ 

নেত1 ধোঁপানীর পাট--৩১২, লেপ্টেষ্ঠাণ্ট ওহারার সমাধি--৩১২, 
ময়নার ধর্মঠাকুর--৩১৩,ময়ন! গড়-৩২৩মহিযাঁদল রাজবংশের কীন্তি-- 



দ৮ৎ 

৩১৪, নন্দীগ্রাম ও বায় পাড়ার মন্দির--৩১৫১ দোরো পরগণার মন্দির 

ওষুত্তি__৩১৫, চন্দ্রকোণ সহব্র_-৩১৬, মল্লেশ্বর ও উজন্লাথ মহাদেব 

৩১৬, দ্বাদ্রশত্বারী হুর্শ__৩১৭, রামগড় ও লালগড় ছর্ণ--৩১৮, রূঘুনাথগড় 

ও অযৌধ্যা--৩১৯, লালজীউ ও রঘুনাথ জীউর রথ--৩২০, রাজমাতার 

কীত্তি ও সন্ন্যাসীদের মঠ--৩২০, সাহেব ভাঙ্গা_-৩২১, বেড়াবেড়ার 

সমাধি ক্ষেত্র-_৩২১, ঝাকরার দীঘি--৩২২, পিঙ্লাসের সাকো--৩২২, 

শোভাসিংহের কীন্তি--৩২৩, নাড়াজোল গড়__৩২৪, লঙ্কাগড় 

ও সখাদ গ্রামের মঠ-_৩২৪, মেদিনীপুর সহরের হুর্গ--৩২৫১ হিন্দু দেব- 

দেবীর মন্দির--৩২৭, মস্জিদ ও পীরস্থান__-৩২৮, গীজ্জ1! ও সমাধি ক্ষেত্র 

--৩২৯, পিয়ার্স সাহেবের সমাধি--৩৩০, পন্মাবতী ঘাট ও কয়েকটা 

পুষ্করিণী--৩৩১, গোপগিরি-_-৩৩১, গোপ প্রাসাদ--৩৩৪, আবাসগড় 
_-৩৩৪, কর্ণগড়--৩৩৫, থড়েগশ্বর মহাদেব ও হিড়ন্বডাঙ্গা-_৩৩৭, 

পীর লোহাণী সাহেব-_-৩৩৭, রঞ্ষিনী দেবী--৩৩৯, বার সিংহের গড়__ 

৩৩৯, কাঁলনাগিনী দেবী--৩৪০, ঝোলা দ্বীঘি--৩৪০, ব্লরামপুর গড়-_ 

৩৪২, কলাইকুণ্ড গড়--৩১২, জকপুর ও মালঞ্চ--৩৪৩, ভুড়ভুড়ি 

কেদার--৩৪৪, বাশুল দেবী হাতেশ্বর জীউ ও খগেশ্বর জীউ--৩$৫, 

গড়কিল্লা ও আলিশার গড়-_৩৪৫, পাহাঁজীউ পীর--৩৪৬, মাঝি রাজার 

গড়--৩৪৬, আড়ঢা গড়-_-৩৪৭, নেড়া দেউল ও ঝাঁড়েশ্বর মহাদেব-_ 

৩৪৭, গড়বেতার রায়কোটা দুর্ণ--৩৪৮, গড়বেতার পুষ্করিণী_-৩৪৯, 

সর্ধমঙ্গলা দেবী- ৩৪৯, কামেশ্বর মহাদেব ও রাধাবল্পভ--৩৫১১কৃষ্বায় 

জীউ--৩৫১১ গোয়ালতোড়ের পঞ্চরত্ব__৩৫১১ উড়িয়া সাইর মন্দির-_ 
৩৫২, বগড়ীর অন্য কয়েকটী মন্দির-৩৫২, ঝালদার ছুর্ন--৩৫২, 

কাশীজোড়া রাজ্য--৩৫৩, কানাইসর পাহাড়--৩৫৩, রামগড়, লালগড় 

ও শিলদা--৩৫৫, ঝাড়গ্রাম ও জামবনী গড়--৩৫৬; মেলা বাধ ও 



টা 

কেরেন্দার বাধ--৩৫৬, চন্দ্র শেখর মহাদেব--৩৫৬, রাজদহ মাতা--৩৫৭, 

দ্বিপাকিয়ারটাদের প্রস্তর স্তম্ত--৩৫৭, রামেশ্বর নাথের মন্দির--৩৫৮, 

তপোবন--৩৫৮) খেলাড় গড় -৩৫৯, চন্ত্ররেখা গড়--৩৬০, গ্রোবিন্দ 

জিউর মন্দির_-৩৬১, কমলপুরে প্রাপ্ত হুরয্য মুন্তি--৩৬১, কেশিয়াড়ীর 
সর্ধমঙ্গলা--৩৬২, কাশীষ্বর ও কপিলেশ্বর মহাদেব--৩৬৫, জগন্নাথ 

দেবের মন্দির ও গুগিচা বাড়ী--৩৬৬, কুরুমবেড়ার হুর্গ--৩৬৬ 

যোগলপাড়া ও তলকেশিয়াড়ীর মস্জিদ-_-৩৬৯, কেশিয়াড়ীর কয়েকটী 

পুষ্ষরিণী--৩৬৯, নারায়ণগড়ের হান্দোল গড়--৩৭১, নারায়ণগড়ের 

চারিটী দ্রজ1--৩৭১, ব্রহ্মাণী দেবী--৩৭২, রাণী সাগর--৩৭৩, 

ধলেম্বর মহাদেব--৩৭৩, ভত্রানী দেবী--৩৭৩, বিনয় গড়--৩৭৪, 

সাহ সুঙজার মস্জিদ--৩৭৪, তুলশীচারার যাত্রা ও বাখরা বাদের 

মেলা-৩৭৪, দীতন ও চৈতন্তদেব--৩৭৫, শ্যামলেশ্বরের মন্দির__ 

৩৭৫, বিদ্যাধর পুষ্করিণী__-৩৭৬, শরশক্ক দীঘি--৩৭৭, ধর্মসাগর--৩৭৮, 

শশিসেনের পাঠশালা_-৩৭৯, সাতদৌল। গ্রাম--৩৭৯, মনোহর- 

পুর ও খণ্ডরুই গড়_৩৮০, এগরার মন্দির--৩৮০, কৃষ্ণ সাগর ও 

নেগুয়ার কাছারি-_-৩৮১, অমর্শীর মুকদুম সাহেব--৩৮২। পঁচেট 
গড়-_- ৩৮২, কাঁজল! গড়--৩৮২, গড় বাস্ুদেবপুর ও গড় কিশোর 

নগর--৩৮৩, বাহিরী গ্রামের প্রাচীন কীন্তি--৩৮৩, জাহাজ বাঁধা তেতুল 

গাছ--৩৮৫, খাঁজুরী বন্দর--৩৮৬) খাজুরীর সামাধি ক্ষেত্র--৩৮৯, কাউ- 
খ[লীর আলোক স্তস্ত--৩৯১) হিজলীর মস্ঞ্িদ্--৩৯ ১ মেহদীনগর-_ 

৩৯৩, হিজলীর জাহাঞ্গ ঘাট--৩৯৩, কপাল কুগলার পরিকল্পানা ক্ষেত্র__ 

৩৯৩, দৌলতপুরের প্রপ্ুর মূত্তি--৩৯৪, নন্দকুমার পুষ্কবিণী_ ৩৯৬, 
কীথির সব্ভিবিছন্তাল অফিস-_৩৯৭, কাথির প্রস্তর মুন্তি--৩৯৮। 

পরিশিউ- লোকসংখ্যা-_-৩৯৯। 
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শিলদাঁর পাহাড় 
চন্দ্রকোণার মন্দির | 

যিঞা বাজারের মস্জিদ্, মেদিনীপুর 

ঠ্যামলেশ্বরের মন্দির, দাীতন | 

কর্ণগড়ের বহিদৃশ্ঠি 

গড়বেতার একটী প্রাচীন মন্দির 

বঙ্গোপসাগর 
বর্গভীমার মন্দির, তমলুক 

কাথির প্রস্তর মুক্ত 

দ্রণ্ডেশ্বর ও মহামায়ার মন্দির, কর্ণগড় 

হিজলীর মস্জিদ্ 

নরমপুৰের মস্দ্ষিদ্ 

পুরাতন জেল বা মেদিনীপুর ছুর্গের একাংশ 

দেওয়ান খানার মস্জিদ্, মেদিনীপুর 

বাহিরীর প্রাচীন মন্দির 



তিহাস-_ রর হ মেদিনীপু 

1 ঃ 





০মকিনীগুবরেস্ উর্তিরণ 

ভৌমিক বিবরণ। 

প্রথম অধ্যায় । 

ভৌগোলিক অবস্থান। 

সুদূর অতীতকালে যখন সমগ্র বঙ্গদেশ সাগবগর্ভে নিহিত ছিল, 

তখন বঙ্গোপসাগরের উত্তর-সীমা ছিল রাজমহল-পর্বতমালা | ক্রমশঃ 

মহাসমুদ্রের লীলাভূমি দক্ষিণাতিমুখী হওয়ায় ইদ্ানী- 
স্তন বঙ্গদেশের “বদ্বীপ সহজ সহত্র নদনদীসহ 

সাগরগর্ত হইতে উ্িত হইতে আরন্ত করে। ক্রমে গঙ্গ! ও ব্রহ্মপুত্রের 
পলিতে পুষ্ট হইয়া বর্তমান বঙ্গদেশের সৃষ্টি হইয়াছে । * 

নবোখিতা৷ বঙ্গভূমি প্রথমে ভিন্ন জাতির বাসভূমি থাকিলেও; আর্য্য- 

গণ পরবর্তিকালে এই স্জলা সুফল শস্তন্ঠামলা বঙ্গভূমিতে বাজস্ব 
বিস্তার করিয়া আর্ধ্যসভ্যতা সংস্থাপিত করিয়া- 

৫ রা ক টা ছিলেন। প্রাচ্য-তারতে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ নাষে 
তিনটি রাঁজ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল। এই তিনটি 

প্রাচ্য-জনপদ প্রাচ্য-সভ্যতার কেন্দ্র ছিল। তৃতপূর্ব তারতের এই 
তিনটি প্রাচ্য জনপদের সায়, ধর্, শিক্ষা ও বাণিজ্যের গৌরব একদিন 

হুদূর অতীতকাল। 
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২ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 

কেবল ভারতবর্ষে নহে, প্রাচ্য ও প্রতীচয সমস্ত জগতের সত্যপ্রদেশে 

বিস্তৃত হইঘাছিল।* সে দ্রিন চলিয়া গিয়াছে; ইতিহাসে কেবল 

তার ক্ষীণ স্থৃতিটুকু রাখিয়া গিয়াছে। 

অতীত গৌরবের সঙ্গে সঙ্গে আর্ধাভারতের সেই তিনটি প্রাচীন 

জনপদের নামও এক্ষণে বিলুপ্ত বলিলেই চলে; তাহাদের সীমা- 

নির্দেশও প্রত্বতত্বের তিমিরাবরণের অন্তরালে পড়িয়া নানা জটিল 

সমস্যার বিষয়ীভূত হইয়াছে। প্রত্ুতন্থবিদ্গণ এই তিনটি জনপদের 

মোটামুটি যে সীমানিদেশ করিয়। থাকেন, তাহা হইতে জানা ঘায় থে, 

' বর্তমান রাজসাহা ও ভাগলপুর বিভাগের সন্নিহিত প্রদেশটিই প্রাচীন 

'অল-রাজ্যের অন্তর্গত ছিল; উত্তরে তাগীরথী হইতে দক্ষিণে গোরাবরীর্কদ 

নদী পর্য্যন্ত কলিঙ্গের সীমা বিশ্ৃত ছিল এবং 'অঞ্গ ও কলিগ্গের পূর্ব 

প্রদেশটিই বঙ্গ নামে অভিহিত হইত | এই সীমানির্দেশান্ুপারে প্রাচীন- 

কালে বর্তমান মেদিনীপুর জেলার সমস্ত ভূভাগ প্রাচীন কলিঙ্গ-রাজ্যের 

অন্তর্গত ছিল। বিশ্বকোষ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বনু প্রাচা- 
বিদ্তামহার্ণব লিখিয়াছেন, “এখনকার মেদিনীপুর, উড়িষ্যা গঞ্জাম ও 

সরকার তত্কালে কলিঙ্গ-বাজ্যের অন্তর্গত ছিল 1” 1 | 

উত্তরূুকাঁলে আধ্যভারতের এই প্রাচ্য বিভাগে অর্গ, বঙ্গ ও 

কলিঙ্গ ব্যতীত পণ, ও সুদ্ধ নামে আরও দুইটি নৃতন রাজ্য সংস্থাপিত 

হয়। সুপ্রাচীন সাহিত্যে এই পাঁচটি রাজ্যে- 
রই নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। হরিবংশে 

একটি আখ্যায়িকা৷ আছে, দৈত্যরাজ বলির পত্রী দের গর্ভে 

পু ও সুন্ধ রাজ 

* বঙ্গীয় সাহিত্য-সন্মিলনের তৃত্তীয় অধিবেশনের সভাপতি স্বর্গীয় সারদা চরণ 
মিত্রের গঠিত আভভাবণ। 

1 জন্মভুনি গত্ভিকা_-১ম থও--৪৪৮ পৃষ্ঠা । 



ভৌমিক বিবরণ। ৩ 

দীর্ঘতম1 খষির উরে অন্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পু, ও সুন্ধ নামে পাঁচ পুর 

জন্মগ্রহণ করেন, তাহারাই এই পঞ্চ-রাজ্যের সংস্থাপয়িতা। * স্বর্গীয় 
পঙ্ডিত উমেশচন্দ্র বটবাাল মহাশয়ের মতে দীর্ঘতম! খষি খুঃ পূর্ব ১৬৯ 
বে বর্তমীন ছিলেন । 1 

বায়ু, বিষ, মত্ত, মার্কগেয় প্রভৃতি পুরাণগুলিতেও এই পাচটি নাম 
একসঙ্গে ৃষট হয়। প্রত্তত্ববিদ্গণ প্রাচীন পুত ও সুন্গ রাজ্যের ষে 

সীমানির্দেশ কবিয়াছেন, তাহাতে জান! বায় যে, এই দুইটি রাজ্য 

পূর্বোক্ত অঙ্গ, বঙ্গ, কলিগ্গ এই তিনটি রাজ্যের অংশবিশেষ লইয়াই 

গঠিত হইরাছিল। উইলপন্, কানিংহাম প্রভৃতি পঙ্িিতগণের মতে 

বর্তমান রাজসাহী বিভাগের পশ্চিমোত্তর-প্রদেশটিই অর্থাৎ প্রাচীন অঙ্গ- 

রাজ্যের দক্ষিণাংশই পরব্তিকালে পুণ্ড,রাজ্য নামে অভিহিত হয় এবং 

কলিঙ্গ-রাঙ্গের উত্তরপুর্ধাংশ লইয়।ই সুদ্ধ-রাজ্য গঠিত হইয়াছিল শ্রীযুক্ত 
বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় বিস্তর প্রমাণাদির দ্বার! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 

যে, বর্তমান মেদিনীপুর জেলার অধিকাংশই প্রাচীন সুঙ্গ-রাজ্যের 

অন্তর্গত ছিল এবং উক্ত জেলার অন্তর্গত প্রাচীন তামলিপ্ত নগরটি 

সেই রাজ্যের রাজধানী বলিয়৷ পরিগণিত হইত। বর্দমান ও মেদ্রিনীপুর 
জেলার পুর্বসীমা ধরিয়া যে রেখাটি পাওয়া যায়, তাহারই পূর্বতাগে 
বঙ্গরাজ্য এবং পশ্চিমে সুক্ধরাজ্য ছিল, ইহাই তাহার মতে নির্দিষ্ট। 
স্্গরাজ্যের সীম! এ স্থান হইতে আরম্ত হইয়া দক্ষিণে কলিঙ্গ-বাজ্য 
পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।$ ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে 

যে, বর্তমান বর্ধমান বিভাগের প্রায় সমস্ত ভূতাগ সুঙ্গ-রাঁজ্যের অন্তর্গত 

বলিয়৷ নিদ্দিষ্ট হইত । 

. হরিবংশ-_-৩১ অধ্যায়। 

+ গৌড়ের ইতিহাস--রজনীকান্ত চক্রবর্তী-_২ পৃষ্ঠা। 
+ নব্যভারত পত্রিকা-_মগ্রহায়ণ ১৩১৭__"বঙ্গের ভৌগোলিক বিবয়ণ ।* 

শপ 



৪ মেদিনীপুরের ইতিহাস । 

অপেক্ষাকৃত পরবন্তিকালে সুক্গ-রাজ্যের বাজধানী তাঁশ্রলিপ্ত-নগরী 

একটি বাঁণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হওয়ায় রাজধানীর নামানুসারে এ রাজ্য 

তামরলিগু”রাঁজ্য নামেও সময়ে সময়ে পরিচিত হইত । 

কোন কোন সাহিত্যে এই ছুই নামে আবার ছুইটি 
পৃথক রাজোর নামোল্লেখও দেখিতে পীওয়াঁযাঁয়। মহাভারতের সভাপব্ষে 

লিখিত আছে যে, তীম দিগ্িজয়ে আসিয়া পুগুদেশাধিপতি বাসুদেব 
ও কৌশিকীকচ্ছনিবাসী রাজা মনৌজা এই দুই বীরকে পরাজয় করিয়া 

বঙ্গরাজ্যের প্রতি ধাবমান হন। পরে তাআজলিপ্ত ও সুক্মদিগের অধীশ্বর 

এবং সাগরকুলবাসী হ্রেচ্ছগণকে পরাজয় করেন। * আধুনিক 

বঙ্গদেশের পূর্বভাগই তখন বঙ্গদেশ এবং পশ্চিমভাগই পুণ্ত,দেশ 
নামে অর্$তহিত হইত। জান! বাইতেছে, ইহাদের দক্ষিণেই সমুদ্দোপ- 

কুলে সুন্ধ ও তাশ্্রলিপ্ত অবস্থিত ছিল। কবি দণ্ডীর রচিত দশকুমার- 

চরিতেও স্থক্গ-রাজ্যের নামোল্লেখ আছে। দামোলিপ্ত বাঁ তাম্রলিপ্ত 

তৎকালেও সুন্ষ-রাঁজ্যের রাজধানী ছিল। তথায় দেশীয় ও বিদেশীয় 

জাহাজ সকল থাকিত। দশকুমারচরিতে লিখিত আছে যে, তাম্রলিপ্ত 

হইতে জাহাজে চড়িয়া তিনি রাক্ষপদিগের দেশে উপস্থিত "হন এবং 

তথায় রামেস্থ নামক এক যবনের সহিত যুদ্ধ করেন। দশকুমার- 

চরিতের ষষ্ঠ উচ্ছ্বাসের নায়ক মিত্র গুপ্তকে রাজপুত্র ভীমধন্বা এই স্থানে 
সাগরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। 1 পগ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, 

সুন্ধ ও তাত্রলিপ্ত। 

্* মহ্াভারত-সসভাপর্ধ্ব, ৩১ অধ্যায়, ২১-২৫ শ্লোক । 

1 অনেকে মনে করেন, দশকুমারচপ্রিত খুষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাববীতে লিখিত; কিন্তু 

মহাষহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে উহা খ্বঃ রত দ্বিতীয় শতা- 

বীতে লিখিত| 



তৌমিক বিবরণ। ৫ 

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বর্তমান তমলুক নগবটি প্র/চীন দামোলিপ্ত 

বা তাম্রলিপ্ত নগরের হীন পরিণতি | * | 

সুদ্ধ ও তাত্রলিপ্তরাজ্যের উত্তর ও পশ্চিমে পণ রাজ্য,পূর্বে বঙ্গরাজ্য, 

দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং দক্ষিণ-পশ্চিষে কলিঙ্গ-রাজ্য, এইরূপ নির্দেশই 
জানা যাইতেছে। নগেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন, “কলিঙ্গ-রাজ্য বর্তমান 

তমলুকের সীমান্ত হইতে আরম্ভ হইয়া দক্ষিণে গোদাবরী নদী পর্য্যন্ত 

বিস্তৃত ছিল।” + তাহা হইলে দ্রেখা যাইতেছে, তখন বর্তমান 
মেদিনীপুর জেলার উত্তর ও পুর্ব ভূভাগের অধিকাংশই সুঙ্গ ও তালিপ্ত 

রাজ্যের অন্তভূতি হইয়াছিল। অবশিষ্টাংশ__যাহা তমলুকের দক্ষিণ- 

পশ্চিমে অবস্থিত, উহাই কেবল কলিঙ্গ-রাঁজ্যের অন্তর্গত ছিল । উত্তর- 

কালে এই বিভাগেরও পরিবর্তন হয় । 

পরবষ্িকালের সাহিত্যে আমর উৎ্কল ও উড়্ নামে আরও দুইটি 

রাজ্যের নিদর্শন পাই। রঘুবংশে কালিদাস কপিশ। নদীর পরপার 
হইতেই উৎ্কলের সীমা নির্দেশ করিয়াছেন। 

কপিশ! নদী বর্তমান মেদিনীপুর জেলার মধ্য দিয়া 

প্রবাহিতা কীসাই বা কংসাবতী নদীর নামান্তর । কালিদাসের বর্ণনা- 
মতে উৎকলদেশের দক্ষিণেই কলিঙ্গ-রাজ্য ছিল। রঘুবংশে দেখিতে 
পাওয়া যায়, বধু স্বীয় রাজধানী হইতে সুচ্ষদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত রাজ্য জয় 
করিয়া পূর্ব-মহাসাগরের তালীবনস্তাম উপকণ্ঠে সুন্গরাজ্যে আসিয়া 
উপস্থিত হইয়াছিলেন। পরে উৎকলবাসিগণ তাহার পথ প্রদর্শক 

সস 

উৎকল-রাজ্য। 

গা /518010 75558101165 ৬০1 ৬111. 10, 33, 
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হইলে; তিনি তথ] হইতে কলিঙ্গদেশাতিমুখে যাত্রা করেন। * মার্ক- 
গেয়পুরাণেও দেখা যাঁয়, উৎকলবাসীর। একদিকে কলিঙ্গের, অপরদিকে 

মেকলের ( বর্তমান রায়পুর জেলার আদিম অধিবাসী ) সহিত সংস্ষ্ট । 

সুপগ্ডিত পার্জিটার সাহেব ( ছ. 0. 781169[5ণু, ], 0, 5.) এই 

উক্তি হইতে প্রমাণ করিয়াছেন যে, প্রাচীনকালে উৎকলদেশ মেদিনী- 

পুর জেলার দক্ষিণাংশ ও বালেশ্বর জেলা লইয়! গঠিত হইয়াছিল । 1 

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, উৎ্কল-রাজ্য প্রাচীন কলিঙ্গ-রাজ্যের 
উত্তরাংশ লইয়াই গঠিত হইয়াছিল । শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় 

এই কারণে “উৎকল” শব্দ 'উত্তর-কলিঙ্গ' শব্দের অপন্রংশ বলিয়া মনে 

করেন।$ 

কলিঙ্গদেশের অংশবিশেষ লইয়া যেরূপে উতৎকলদেশ গঠিত 

হইয়াছিল, আমাদের মনে হয়, পুণ্ড রাজ্যের অংশবিশেষ লইয়াই সেই- 
রূপ উডভদেশের উৎপত্তি হয়। সম্ভবতঃ আঁধু- 

নিক ছোটনাগপুর প্রদেশ, ময়ূরভগ্জ, কেউঝর 
প্রভৃতি গড়জাত মহাঁল, মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমাংশ ও বীকুড়া জেলার 

দক্ষিণাংশ লইয়া উড্ভুদেশ গঠিত ছিল। শ্রীযুক্ত পার্জিটার সাহেবও এই 
মতাবলম্বী। ণ পরবন্তিকাীলে উৎ্কল ও উড একই রাজ্য বলিয়া 

উড্ভদেশ। 

গগ রঘৃবংশ ৪র্থ সর্গ ৩৫ শ্লোক। 
10810810111) 45151010 ১০০০৮ ৮০01, [৮], 08701. ১0 2. 
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পরিগণিত হয় এবং সে সময় উহার সীমারও অনেক পরিবর্তন হইয়া- 

ছিল। উতকলেরই অন্য নাম উড়িষ্য! । | 
উৎকল ও উড্ভদেশের পূর্বোক্ত সীমানির্দেশ হইতে জানা যায় যে; 

প্রাচীনকালে মেদিনীপুরের দক্ষিণাংশ--্ঘাহা কলিঙ্গ-রাজ্যের অন্তর্গত 

ছিল, পরবর্তী সময়ে সেই অংশই উতৎকলের অন্তভূতি এবং পশ্চিম- 
দিকের কিয়দংশ উদ্ভদেশের অন্তভূতি হইয়াছিল । উডিষ্তার সুবিখ্যাত 
জগন্নাথ দেবের মন্দিরে মাদলাপার্জী নামে কতকগুলি অতি প্রাচীন 

হস্তলিখিত তালপত্র আছে। সেইগুলি হইতে উড়িষ্যার অনেক 

প্রাচীন কথ জানিতে পারা যাঁয়। তৎকালে 

০ উড়িষ্য। একত্রিশটি ঘণ্ডুপাঁঠে এবং এ দগুপাঠগুলি 

আবার ১১০টি বিশিতে বিতক্ত ছিল। তন্মধ্যে 

নিয়লিখিত ছয়টি দণ্ডপাঠ বর্তমান মেদিনীপুর জেলার অন্তনিবিষ্ট 
হয় ৫-(১) টানিয়া, (২) জৌলিতি, (৩) নারা়ণপুর, (৪) নইর্গাঃ 
(৫) মালবিটা, (৬) ভগ্জভূম-বাঁরিপাদ1। টানিয়। দণ্ডপাঠের মধ্যে 
কাঁকরাচোর, জলেশ্বরচোর, দাতুনিয়াচোর, নারাঙ্গীচোর, বিনিসার। 

বা বালিসরাচোর ও বোড়ইচোর নামে ছয়টি বিশি ছিল। এখনও এই 
নামে করেকটি পরগণা বালেশ্বর ও মেদিনীপুর জেলায় বিদ্কমান থাকিয়া 

প্রাচীন বিশিগুলির পরিচয় দিতেছে। জলেশ্বর অগ্াপি নিয়! 

জলেশ্বর” নামে পরিচিত। বর্তমান কাখি মহকুমার অধিকাঁংশই মাল- 

বিটা দগ্ুপাঠের অন্তভূতি ছিল। মাদলাপাপ্তীতে উল্লিখিত নারায়ণ- 
পুর ও বর্তমাম নারারণগড় পরগণা একই স্থান বলিয়া অনুমিত হয় । 

ক াশিশিদাশিপশপিপিাশাপশাপপপাপাশীসপাা পাশপাশি শি িিপপিশ 

09 179৮6 ০760 2100 1101) 0০010679010) 20001, 1 ৮0010 9128990 

(1960 0015 [7050 17985509917 [0012 210) 210019176 (10095. 0, 1২, 4, ৩, 

০1, 11, 0211, ০ 2. 
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পরবন্তিকালের গ্রন্থ আইন-ই-আক্বরীতে “নারায়ণপুর ওরফে খান্দার” 

নামে একটি মহালের উল্লেখ আছে। বর্তমানকালে খান্দার নামেও 
একটি পরগণা৷ দুষ্ট হয়। খান্দার ও নারায়ণগড় পরগণা পাশাপাশি 

অবস্থিত। ভঞ্তভূম নামে শালবনী ও কেশপুর থানায় একটি পরগণা 
আছে; বারিপাদা এক্ষণে মযুরতগ্রের করদরাজ্যভুক্ত। ময়ুর- 

ভঞ্জের রাজার রাজধানী এই বারিপাদায় অবস্থিত। শালবনী হইতে 
বারিপাদা পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশটি ভঞ্জভূমি-বারিপাদা দগ্ুপাঠের অন্তর্গত 

ছিল বলিয়া বোধ হয়। তৎ্কালে এই দ্গুপাঠটির অধিকাংশই নিবিড় 
জঙ্গলাবৃত ছিল; ভূমিজ নামে এক শ্রেণীর আদিম আঁধবাসী এই 
স্থানে বাস করিত। সম্ভবতঃ তাহাদের নামান্ুসারেই এই স্থান ভূমিজ- 

ভূম বা ভগ্রভূম নামে পরিচিত হইয়াছিল। এখনও এই প্রদেশের 

স্থানে স্থানে নিবিড় জঙ্গল বিগ্ভমান; তথায় ভূমিজগণও বাস 

করিতেছে। 

নইর্গা ও জৌলিতি দগ্ডপাঠ দুইটি কোন্ স্থানে অবস্থিত ছিল, 
সঠিক বলা যায় না। তবে উক্ত দগ্পাঠ দুইটি টানিয়া, মালবিটা, 
নারায়ণপুর ও তগ্রভূম-বারিপাদী দণ্পাঠের সহিত উল্লিখিত হওয়াতে 

এই ছুইটি দণ্ডপাঠও যে উহাদের নিকটবত্তী কোন স্থানে ছিল, তাহা 

বলাযাইতে পারে । শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্তী মহাশয় অন্ুমীন করেন, 

এগর! থানার নেগু য়া নামক স্থানটির অপতভ্রংশ নামে নইর্গা বা নাই৷ 

দগডপাঠের পরিচয় পাওয়। যায়। এগরার উল্লেখস্থলে এখনও লোকে 

“এগর] নেওয়া বলিয়। থাকে । ইংরাজাধিকারের প্রথমাবহ্থায় নেওড- 

যাতে কাথি মহকুমার ফৌজদারী কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল; উহা তখন 

নেগু'য়া মহকুম1! নামে পরিচিত হইত। বর্তমানকালের মেদিনীপুর 

জেলার যে অংশ উৎকলের অন্তভূ্তি ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়, 
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সেই অংশের থানাগুলির সহিত প্রাচীনকালের ছয়টি দগ্পাঠের 

স্থাননির্দেশ করিতে গেলে মোটামুটা দেখ! যায় যে, বালেশ্বর জেলার 

কিয়দংশ ও দীতুন থানা লইয়! টানিয়। দগুপাঠ এবং নারাঘ্নণগড় 

থানা লইয়া নারায়ণপুর দ্পাঠ গঠিত ছিল। রামনগর, কাথি, খাজ্জুরি 

ও ভগবান্পুর থান। লইয়া! মালবিট! দণগ্ডপাঠ থাকা সম্ভব এবং মেদিনী- 

পুর, কেশপুর, শালবনী, খড়গপুর, বিনপুর, ঝাড়গ্রীম ও গোপীবল্লত 

পুর থানা এবং ময়ুরভগ্-রাজ্যের অধিকাংশ লইয়াই বৌধ হয় ভঞ্জভূম- 
বারিপাদা দগ্ডপাঠ গঠিত ছিল। তাহা হইলে এ প্রদেশের মধ্যে এগরা। 
পটাশপুর ও সবঙ্গ এই তিনটি থানার ভূভাগ বাকী থাকিয়া যাইতেছে। 

সুতরাং আমাদেরও মনে হয়, মনোমোহন বাবু যে অনুমান করিয়া- 

ছেন, বর্তমান নেগুয়া গ্রাম প্রাচীন নাইর্গ। দণ্ডপাঠের পরিণতি, তাহা 
অমূলক না হইতেও পারে। এগর! ও পটাশপুর থানা ছুইটি পাশাপাশি 
অবস্থিত; দুইটি থানাতে প্রাচীন হিন্দুকীন্তির নিদর্শনও আছে; 
সম্ভবতঃ এই দুইটি থানা! লইয়াই নাই্গা৷ দণ্ডপাঠ এবং সবঙ্গ থান 
লইয়া জৌলিতি দণ্ডপাঠ গঠিত ছিল । মেদিনীপুর জেলার মানচিত্র 

হইতে দেখা যায় যে, সবঙ্গ থানার পার্খে "11৮54, নারায়ণগড়ের 

পার্খে পটাশপুর এবং তত্পরে এগর] থানা অবস্থিত। মাদলাপাঞ্জীতেও 
যেরূপ তাবে দ্গুপাঠগুলির নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতেও আমাদের 

অনুমান সমথিত হইতেছে। উক্ত তালিকায় যথাক্রমে জৌলিতি, 
নারায়ণপুর ও নাইগার নামোল্লেখ আছে। 

মাদলাপান্জীর এই দগ্ুপাঠ-বিভাগের মধ্যে তাত্রলিপ্ত বা তমনুকের 
নাম নাই। আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, তৎকালে তাত 
লিপ্ত একটি স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল) উহা! উড়িষ্যার অন্তর্দত ছিল না । 
তাত্রলিপ্ডের দক্ষিণ হইতেই উড়িব্যার সীমা আরম্ভ হইয়াছিল। মাদলা- 
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পাঁজীর পূর্বোক্ত বিভাগ হইতেও উহাই উপলব্ধি হয়। তমনুকের 

দক্ষিণেই সবঙ্গ থানা বা জৌলিতি দণ্ডপাঠ ছিল দেখা যায়। 
ুষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে সুবিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান 

ছোয়াং যখন ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন, তখন তিনি তাম্রলিপ্ত- 

| রাজ্য দেখিয়া গিয়াছিলেন। সে সময় কিছুদিনের 

করণস্বর্ণ রাজ্য । জন্য কর্ণস্ববর্ণ নামে আরও একটি রাজ্যের উৎপত্তি 

হইয়াছিল। যুশিদাবাদ নগরীর ছয় ক্রোশ দক্ষিণে ভাগীরথীর দক্ষিণ 
তটে যে একটি প্রাচীন নগরের ভগ্রাবশেষ ভূগর্ডে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, 
দেখা যায়, কোনও কোনও এঁতিহাসিকের মতে উহারই প্রাচীন 

নাম কর্ণসুবর্ণ; অধুন1 বাঙ্গামাটী নামে অভিহিত।* আমাদের 

কিন্তু অন্যরূপ মনে হয়। উক্ত পরিব্রাজক পৌটু বর্ধন হইতে 
কামরূপ, তথা হইতে সমতট, সমতট হইতে তাম্রলিপ্ত, তামলিপ্ত 

হইতে কর্ণসুবর্ণ এবং কর্ণস্ুবর্ণ হইতে উড়িষ্যায় গমন করিয়াছিলেন । 

তাহাঁরই লিখিত বিবরণ হইতে জাঁন। যায় যে, তাআঅলিপ্ত হইতে 

কর্ণনুবর্ণ ও কর্ণসুবর্ণ হইতে উড়িষ্যার পরস্পর দূরত্ধ ৭০* লি (প্রায় 

১৪* মাইল) ছিল। ইউয়ান চোয়াঙের ভ্রমণকাঁলে জাজপুর উড়িষ্যার 

রাজধানী ছিল। এই জাজপুর ও তাম্্রলিপ্ত উত্তয়ই সুপরিচিত স্থান। 

বাঙ্গালার মানচিত্রের উপর জাজপুর ও তাম্রলিপ্ত হইতে ৭০* লি দীর্ঘ 
ছুইটি রেখা অঙ্কিত করিলে, উভয় রেখ' বর্তমান সিংহভূম জেলার 
মধ্যে কোন স্থানে সংযুক্ত হয়। আমাদের মনে হয়, এই সিংহভূম 

জেলার কোন স্থানে পরিব্রাজকবণিত “কি-লো-ন-স্ু-ফ-ল-ন” বা কর্ণ- 

পি িশাত সি শিপীপেপশপ্পী শা পিপিপি পিপিপি ভিশিশি। ০০ শশী পিশ৮৮ পপীািও 

গছ ], 4৮ ১১ 13, ৮০, আকা, 00 2817282, 
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স্বর্ণ রাজ্যের রাজধানী ছিল। প্রত্রতত্ববিদ্ জেনারেল কানিংহাম 

সাহেবও এই মতাবলম্বী। | | 

ইউয়ান চোয়াঙের পরবর্তী সময়ে রচিত মারকণডেয়পুরাণে কর্ণ- 

নুবর্ণের নাম নাই। তবে বাকুড়া ও মানভূম জেলায় মাল- 

পাহাড়ীদের একটি স্বতন্ত্র রাজ্যের কথা৷ আছে। 

জানা গিয়াছে, খীকুড়া-বিষুপুরের প্রাচীন 

রাজবংশ মাল ব মল্্জাতীয় ছিলেন; মেদিনীপুর জেলার কিয়- 

দংশও অগ্ঠাপি যালভূম বা মল্লভূম নামে পরিচিত। ইহা হইতে 

অনুমান করা যাইতে পারে যে, প্রাচীন উড্ভদেশের কিয়দংশও 

পরবস্তিকালে কর্ণন্বর্-রাজ্যের অন্তৃভূতি হইয়াছিল; পরে আবার 

এ ভূতাগের কিয়দংশই মল্পভূম নামে পরিচিত হয়। 
পরবন্তিকালে সুন্ধ বা তা্লিপ্ত রাজ্যের স্বাতন্ত্য নষ্ট হইয়া গেলে. 

উহার কিয়দংশ .উৎ্কলের সহিত মিলিত এবং অবশিষ্টাংশ রাঢদেশ 

নামে পরিচিত হয়। এই সময় রাঢ়দেশ বলিতে 
প্রায় সমস্ত পশ্চিমবঙ্গকেই বুঝাইত। মহাভারতের 

টাকাকার নীলকণ্ বলেন, "সুদ্ধাঃ- রাঢাঃ”, সুক্গই রাঢ়দেশ। থৃষ্টায 

একাদশ শতাব্দীতে রচিত কৃষ্ণ মিশ্রের প্রবোধ-চন্দ্রোদয় নাটকে রাঢ়- 
দেশের নাম পাওয়া যায়। | 

“গোঁড়ং রাষ্ট্মুত্তমং নিরুপম! তথাপি রাঢ়াপুরী 
ভূরিশ্রেষ্টিকনামধামপরমং তত্রোতমা ন পিতঃ 1” 

রাঢ়দেশ উত্তররাঢ় ও দক্ষিণরাঢ় নামে ছুই তাগে বিভক্ত ছিল। 
সপে পা রঃ লা শাাশিপপো পাস 

খালভূম বা মল্লতুমি | 

রাটুদেশ। 

সখ 51120102108] ১৪০ [২০0০7৮-৮০1, ৬111, 19. | 

+ সুপর্তিত উইলসন সাহেবের মতে যার্কওেয়পুরাণ খুঃ নবম কি দশম 
শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। 
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বর্তমান হুগলী ও হাবড়া জেলা এবং মেদিনীপুর জেলার কিয়দংশ দক্ষিণ- 

রাড়ের অন্তর্গত বলিয়া পরিগণিত হইত। দক্ষিণরাঢের দক্ষিণসীম! 
হইতে উৎকলের সীমা আরম্ভ হইয়াছিল। উতৎকলের সীমা উত্তরে 

রূপনারায়ণ নদ পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় বর্তঘান মেদিনীপুর জেলার প্রায় 

সমস্ত ভূভাগই সে সময় উৎ্কলের অন্ত্ভূতি হয়। চৈতন্তভাগবতে 
তাগীরখীর পশ্চিমপার হইতেই উৎকলের সীমা! আরম্ভ ং চৈতন্যদেব 

ডায়মও-হারবারের নিকট নদীপার হইয়াই উৎ্কলে পদার্পণ করিয়া” 
ছিলেন *। ১4. 

মুসলমান অধিকারসময়েও উড়িষ্যার সীমা উত্তরে রূপনারায়ণ 

“নদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। খুষ্টীয় ষোড়শ শতাব্বীতে সম্রাট আকবর 

শাহের বিখ্যাত রাজন্ব-সচিব রাজা তোভরমল্ল 

বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব-নির্ধারণকল্পসে 

স্থবা বাঙ্গালাকে কতকগুলি সরকারে বিতক্ত 

করেন। এ সরকারগুলিকেও আবার মহাল নামে কতকগুলি 

ক্ষুত্র ক্ষুদ্র অংশে বিতক্ত করা হইয়াছিল। এ নির্দেশক্রমে বঙ্গদেশ 

১৯টি সরকার ও ৬৮২টি মহালে এবং উড়িষ্যাপ্রদেশ €টি সরকার ও 

৯০টি মহালে বিভক্ত হয়। + 

উড়িষ্যাপ্রদেশের ৫টি সরকারের মধ্যে জলেশ্বর সরকার অন্যতম । 

বর্তমান মেদিনীপুর জেলার অধিকাংশই তৎ্কালে এই জলেশ্বর সর- 

কারের অস্তভৃতি হইয়াছিল; অবশিষ্ট অতি সামান্য অংশই বাঙ্গালার 
সরকার মান্দারণ বা মাদারুণের অন্তর্গত থাকে । সরকার মান্দারণ 
অর্ধ-বৃত্তাকারে বীরভূম জেলার অন্তর্গত নাগর হইতে আরম্ত হইয়া বর্দ-. 

আকৃবরের সময়ের 

পাজশ্ব-বিভাগ। 

*্ উৎকলে ভ্রীকষ্ণচৈতন্ পৃঃ ১২। 
+010773109010172125 4810-1-402171 501, 7, 
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মান ছ্েলার রাণীগণ্জ, হুগলী জেলার জাহানাবাঁদ এবং হাবড়া জেলার 

পশ্চিমাংশ হইয়া মেদিনীপুর জেলার চিতুয়া ও মহিষাদল পরগণা! পর্য্যন্ত 

বিস্তৃত ছিল। ১৬টি মহাল সরকার মান্দারণের অন্তভূত ছিল; 
তন্মধ্যে বর্তমান মেদিনীপুর জেলার পৃর্োক্ত অংশ নিয়লিখিত ৪টি 
মহালের অন্তভূতি হয় £_ 

(১) চিতুয়া-দাসপুর থানায় এখনও এই নামে একটি পরগণা 

আছে। (২) সাহাপুর-ডেবরা থানায় এই নামেও একটি পরগণ। 

বিগ্কমান। (৩) মহিষাদল-_রূপনারায়ণ ও হলদীনদীর মধ্যবর্তী প্রদেশটি 

তৎকালে এই মহালের অন্তর্গত ছিল। মহ্যাদল নামেও একটি পরগণা 
আছে। (৪) হাভেলি মান্দারণ_-এই জেলার অন্তর্গত চন্দ্রকোণা ও 

বরদা পরগণা এবং হুগলী জেলার কিয়দংশ এই মহালের অন্তভূতি 
ছিল। 

উড়িষ্যাপ্রদেশের অন্তর্গত সরকার জলেশ্বর নিয়লিখিত ২৮টি 

মহালে বিভক্ত ছিল, দেখা যায়, তন্মধ্যে রঃ সিরাত জেলায় 

২৯টি মহাল পড়ে। + ্ 

(১) বগড়ী--এই জেলার অন্তর্গত চন্ত্রকোণা ও গড়বেতা- থানায় 
এখনও এই নামে একটি পরগণা আছে । 

গ্গ: 1310010002075 (60818011081 200 17150071091 10668 07 076 00170- 

401) 2170 70165109000 10115101) 110) [310069715 021150102] 40০০0010 0£ 

1১61151 ৬০1, 1. 00), 369. 

*+.13100100810?5 [০655 1) [2006905 9080190168] 4০009116901 73610821 

৮০1, 1, 0. 359 ; 0. 738202075 20063 01 10211 90029 1০, 1], 0171358 

1য়], তি, 4, 557896 00.743-765; [২2 11500200112 01810755270 

93811500175 0069 08 036 09027209079 06 011858” 0. &০ 55 9. ০1, 
৯৮11, 1916 ০. ] 0০. 46-১6. 
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(২) ব্রাহ্গণভূম__কেশপুর ও শালবনী থানায় এই নামেও একটি 

'পরগণা বিগ্ঘমান | | 

(৩) মহাকালঘাট ওরফে কুতুবপুর--এই মহালে তৎকালে 

একটি দুর্গ ছিল। ডেবরা ও পাঁশকুড়া থানায় কুতুবপুর নামেও একটি 

'পরগণা আছে। 

(৪) বাইন্_এই মহাঁলটিতে তৎকালে তিনটি দুর্গ ছিল। 

স্ুপর্ডিত বীম্স সাহেবের মতে মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ প্রান্তে 

অবস্থিত বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত রাইবনিয়াগড় ও রাইবনিরা গ্রামের 

নামের সহিত এই মহাঁলের সম্বন্ধ আছে। কিন্তু ব্রকম্যান সাহেব 

অনুমান করেন যে, এই মহালটি মেদিনীপুর জেলার উত্তরাশে কৌন 

স্থানে অবস্থিত ছিল। আমরাও এই অনুমানের সমর্থন করি। মনে+- 

মোহন বাবুও এই মতাবলম্বী। তিনি সিদ্ধান্ত কবিরাছেন, বর্ভমান 

বরদ1 ও চিতুয়া পরগণার নিকটবর্তী কোম স্থানে এই মহাঁলটি 
বিদ্যমান ছিল। | 

(৫) মেদ্িনীপুব--এই মহালের অন্তর্গত মেদিনীপুর নগরে 

তৎকালে দুইটি দুর্গ ছিল। মনোমোহন বাবু অনুমান করেন, এই 

দুইটি দুর্গের একটি কর্ণেলগোলা পল্লীতে অবস্থিত বর্তমানে পুর।তন 

জেল নামে এবং অন্যটি সহরের পশ্চিমাঁশে অবস্থিত গোপগ্রামে 

এক্ষণে বিরাটরাঁজার গোগুহ নাঁমে পরিচিত হইতেছে। 
(৬) খড়কপুর--খড়গপুর নামে খড়গপুর থানায্ন একটি পরগণ। 

আছে। এখানেও একটি দুর্গ ছিল। এই মহাল হইতে পাঁচ শত 

তীরন্দীজ ও মসাল-বাহক রাজসরকারে সরবরাহ করা হইত। 

(৭) কেদারকুণ্-এই মহালে তিনটি দুর্ণ ছিল। সরঙ্গ ও 

ডেবরা থানায় এই নামে একটি পরগণা আছে। 
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(৮) গাগনাপুর-ব্লক্ম্যান ও বীমৃ্স সাহেব এই মহালটিকে 

ধাতন থানার বর্তমান গগনেশ্বর পরগণা বলিয়া বিবেচনা করেন। কিন্ত 

গাগনাপুর নামে পাশকুড়া থানায় এখনও একটি পরগণা আছে। 

মনোমোহন বাবু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আমরাও বিবেচনা করি, এই 

পরগণাটিই সেই প্রাচীন মহালের নিদর্শন | 

(৯) কাশীঞোড়া-ডেবরা, পাঁশকুড়া প্রভৃতি থানায় এই নামে 

একটি বৃহৎ পরগণা আছে । এই মহালটি হইতে ছুই শত অশ্বা- 

রোহী, আড়াই হাজার তীরন্দাজ ও মসালধারী সৈন্ঠ রাজসরকারে 

সরবরাহ কর! হইত। 

(১০) সবঙ্গ__ এই নামেও একটি পরগণা আছে । এই মহা- 

লেও একটি দুর্গ ছিল। 

(১১) তমলুক--তমলুকেও একটি দুর্গ ছিল। তমলুক নামেও 

একটি পরগণা আছে । 

(১২) বাজার--সম্ভবতঃ মেদিনীপুর সহরের দক্ষিণ-পূর্ব অব- 

স্থিত ঢেকির।-বাজার পরগণাটিই প্রাচীন মহালে'র পরিচয় দিতেছে। 
মনোমোহন বাবুও এরূপ অনুমান করেন । 

(১৩) দ্বারশরভূম_বীম্স সাহেব অন্যান করেন, এই মহালটি 

স্ববর্ণরেখা হইতে আনরস্ত হইয়। রসুলপুর নদী পর্য্যন্ত সমুদ্রতীরবর্তী 

লবণাক্ত ভূমিখগডকে লইর়াই গঠিত; কিন্তু মনোমোহন বাবু সে 

অন্থুমানের খগ্ডন করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, এই মহালটি এই 
জেলার পণ্চিমাংশে দক্ষিণে সুবর্ণরেখা হইতে উত্তরে কংসাবতী নদী 

পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং বর্তমান €* ৫: হঠু ঝাড়গ্রাম ও বিনপুর থানার 

অধিকাংশই এই মহালের অন্তভূতি ছিল। 

(১৪) নারায়ণপুর ওরফে খান্দার__এই মহালেও একটি দুর্গ 
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ছিল। নারায়ণগড় ও খান্দার নামে এখনও ছুইটি পরগণা 
আছে। 

(১৫) করোই বা কেরৌলি-_মনোমোহন বাবু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, 
ইহা এখনকার দাতুন ও এগরা থানার অন্তর্গত কুকুলচৌর পরগণা। 

(১৬) তরকোল--এই মহালে তৎকালে একটি হুূর্গ, ছিল। 
সম্ভবতঃ ইহা এখনকার দাতুন থানার অন্তত তুরকাঁচৌর পরগণা। 

(১৭) মালছট। বা মালঝিটা_-বর্তমান কাথি মহকুমার অধি- 
কাংশই এই মহালের অন্তভুতি ছিল। 

(৯৮) বালিপাহি £__ রামনগর থানায় কালিন্দী-বালিসাহি ও 

উড়িষ্যা-বালিসাহি নামে দুইটি পরগনা আছে । | 

(১৯) ভোগরাই £_-এই নামে একটি পরগণার কিয়দংশ এক্ষণে 

এই জেলার রামনগর থানায় এবং কির়দংশ বাশ্লেশ্বর জেলার অন্ত- 

গৃত বালিয়াপাল থানায় আছে। তৎকালে ভোগরাই মহালেও একটি 

হুর্গ ছিল। এই মহাল হইতে একশত অশ্বারোহী এবং আড়াই হাজার 
তীরন্দাজ ও মশাল-বাহক সৈন্য সরবরাহ করা হইত। 

(২০) তলিয়া ও কশবা৷ জলেশ্বর £--এই মহাঁলটির মধ্যে সর- 

কার জলেশ্বরের প্রধান নগর জলেশ্বর সহরটি অবস্থিত ছিল। এই 

মহালের অধিকাংশই এই জেলার মধ্যে পড়িয়াছিল; অবশিষ্ট সামান্ঠ 

অংশ বালেশ্বর জেলার, অন্তভুতি ছিল দেখা যাঁয়। নিজ জলেম্বর সহরটি 
এক্ষণে বালেশ্বর জেলার মধ্যে অবস্থিত। 

(২১) রাইপুর £--এই নামে বীকুড়া জেলায় এখনও একটি 
পরগণ। আছে। 

(২২) সিয়াড়ী £_ব্লকম্যান সাহেব অনুমান করেন, ইহা৷ এই 
জেলার অন্তর্গত এখনকার চিয়াড়া পরগণা ; কিন্তু মনোমোহন বাবুর 

মতে ইহ! বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত সিয়ারী পরগণ|। 
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(২৩) করাই £__বীমস্ সাহেবের মতে ইহা! এই জেলার অন্তর্গত 

কেশিয়াড়ী পরগণা, কিন্তু মনৌমোহন বাবু ইহাকে বালেশ্বর জেলার 

অন্তর্গত কুড়াই পরগণা বলিয়৷ সিদ্ধান্ত করেন। 

(২৪) বাঁরপদা বা পারবদ1 ৫--উড়িস্যার গড়জাত মহালের অন্ত- 

দত নি জ্য| 

(২৫) রেমনাঃ-_বালেশ্বর জেলায় এক্ষণে এই নামে একটি প্রাচীন 
গ্রাম দুষ্ট হয়। 

(২৬) বালকুশী বা বালিকুটী £--মনোমোহন বাবু সিদ্ধান্ত করিয়া- 

হেন, উহা! বর্তমান বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত সোরো৷ পরগণ| । 

(২৭) বীসদা বা বাপও] ৫ঃ__বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত । জলে- 

শ্বরের নিকট বাসডিহ! বা! বাসদা নামে একটি গ্রাম আছে। 
(২৮) পিগ্লী বা বিব্রিঃ--বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত পি্লী-সাহ। 

বন্দর । ইহা এক সময়ে সুবর্ণরেখার একটি প্রধান বন্দর ছিল। ডিব্যা-. 
রোর এবঃ রেনেলের প্রাচীন মানচিত্রে উহা! পৌপলাই (7১০0191 ) ও 

পিপ্রিপত্তন (210110885) নামে উল্লিখিত আছে। 

পৃর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, মাদলাপাঞ্জীতে উৎকলের, প্রাচীন রাজন্ব- 
বিভাগের মধ্যে তমলুকের নাম নাই ; কিন্তু আইন-ই-আক্বরীর মহাল 

বিভাগে তম্লুকের নাম আছে। সুতরাং তৎ- 

পূর্বেই যে তাত্রলিগু-রাজ্যের স্বাতন্ত্য নষ্ট হইয়। 
গিয়াছিল, তাহা অনুমান করা অযৌক্তিক নহে। কিন্তু তাহা হইলেও 
প্রায় এ সময়েই রচিত জগমোহন পণ্ডিতের “দেশাবলী-বিবৃতি” নামক 

সংস্কৃত পুঁথিতে দেখা যায় যে, তখনও আদিগঙ্গার পশ্চিমে সমস্ত 
দেশকে লোকে তমলুক দেশ বলিত। বেহালা, ঝঁড়িশা, মগ্ডলঘাট 
প্রভৃতি এ সমস্তই তমলুক দেশের অন্তর্গত ছিল। মহামহোপাধ্যায় 

র 

তমলুক দেশ। 
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পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কর্তৃক এই “দেশাবলী-বিবৃতি” নামক 
্রন্থথানি আবিষ্কৃত হইয়াছে । তিনি অনুমান করেন যে, জগমোহন 

পণ্ডিত ১৬৪৮ খৃষ্টাবের পূর্বে পাটন| নগৰের সুবাদার কি জায়গীরদার 

বিজ্বলদেব নামে এক চৌহান রাজার আজ্ঞায় সমস্ত ভারতবর্ষের ভৌগো- 

লিক বৃত্তান্ত-সমন্িত এই গ্রশ্থথানি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহা- 

শয়এ সময়ের রচিত আরও একখানি সংস্কত পুঁথিতেও তমনুকের 

কথা পাইয়াছেন। যথা £_ 

“মগুলঘট্রদক্ষিণে চ. হৈজলস্য চ হ্্যত্তরে । 

তাত্রলিপ্তাখ্যদেশশ্চ বাণিজ্যং চ নিবাসভূঃ ॥ 8৪ 

দ্বাদশযোজনৈযুক্ত রূপানগ্যাঃ সমীপতঃ | 

মতস্তা গব্যানি যন্রৈব সম্পগ্ভতে ভূশং নৃপ ॥ ৪৬ 

কৌচদামলকে দেঁশং গায়ন্তি দেশবাসিনঃ | 
লব্ণনামাকরশ্চ যত্র তিষ্ঠতি ভূরিশঃ ॥ ৪৮ 

প্রণালী দ্বিত্রিক1 তত্র দা বহতি ভূমিপ। 

মালংগণ! মন্তুষ্যাণাং নিবাসং বসতি কিল ॥ ৫০ 

প্রায়ঃ সমুদ্রবেগশ্ তাম্রলিপ্তনদীষু চ। 

দিবানিশং কদাচিন্্ বিশ্রাম্যতি মহীপতে ॥ ৫২” 

শান্ত্রী মহাশয়ের আবিষ্কৃত পূর্বোক্ত পুঁখিখানি হইতে আরও 
ভানদেশ। জানা যায় যে, এ সময় মেদিনীপুর জেলার কিয়- 

ঘংশ তানদেশ নামেও পরিচিত ছিল। যথা ঃ-- 

“কংসাবত হি সরিতঃ শিলাবত্য। হি ভূমিপ। 

উভয়োর্মধ্যবর্তী চ ভানকো! বিশ্রুতো৷ ভূবি ॥ 

বকন্বীপাৎ পুর্ববভাগে মণ্ডলঘটরস্ত পশ্চিমে | 
ত্রয়োদশযৌজেনৈশ্চ মিতো হি তানদেশকঃ ॥ 
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কেচিদ্বদস্তি ভূপাল ভানকং ক্ষৌমভূমিকম্। 
কদলীপটুস্ত্রাণামাকরে হি স্থলে স্থলে ॥ 

পট্টহৃত্রস্ত জননাৎ ক্ষৌমতৃমিশ্চ বিশ্রুতা। 
ধীবরাণাঞ্চ নিবাসো বর্তুতে যত্র ভূরিশঃ ॥ 

মধ্যদেশিত্রাহ্ষণানাং বসতির্বৈ পুরা কৃতা। 
বল্লালসেনেন ভূপাল রাজাদিশ্রহুনুন! ॥ 

অকুলীন-কুলীন্্রাহ্মণানাং বিভাগশঃ | 

স্বানং ত্রিষু হি দেশেষু কতং বৈ নৃপহৃন্ুন॥” 

কংসাবতী,শিলাবতী, বকন্ধীপ (বগড়ী) ও মণগ্ডলঘাট এই চতুঃসীমান্ত- 

ব্বর্তী প্রদেশটি তৎকালে তানদেশ নামে পরিচিত ছিল। মধ্যদেশী 

্রাঙ্মণের! তানদেশের অধিবাসী ছিলেন। নানাপ্রকার বহুমূল্য বস্ত্র 
এই প্রদেশে প্রস্তুত হইত । ভানদেশে তিনটি প্রধান নগর ছিল ;__- 

চন্ত্রকোণা, ভূরিশ্রেষ্ঠ ও বলিয়ার। চন্দ্রকোণা নগর মেদিনীপুর জেলার 
উত্তর সীমায় এখনও বিদ্যমান আছে; ভূরিশ্রেষ্ঠ এখন মেদিনীপুর 

জেলায় নাই, হুগলি জেলায় গিয়াছে । এক সময় ভূরিশ্েষ্ঠ বা তৃরসুট 

দক্ষিণরাট়ের রীজধানী ছিল। ৯১৩ শকে ভূত্বস্থটে পাুদাস নামে 

এক রাজা রাজত্ব করিতেন। তাহার উৎসাহে শ্রীধর পণ্ডিত বৈশে- 

ধিক দর্শনের প্রশস্তপাদ. ভাব্যের এক টীকা লিখেন; টীকার 

নাম “ন্যায়কন্দলী ।” উহ! এখনও বৈশেষিক দর্শনৈর একখানি প্রধান 

গ্রন্থ বলিয়া গণনীয়। ১০৯২ থুষ্টাবে যখন কষ্ঃমিশ্র চণ্ডেল রাজার অতভ্যর্থনার্থ 

নাটক রচনা করেন, তখন ভূরিশ্রেষ্ঠতে নান! শাস্ত্রের আলোচন। হইত ।” 
তত্রত্য ত্রাঙ্গণেরা কুমারিলের যত মানিতেন না; প্রভাকরমতের 

শাঁলিকনথী পুঁথি তাহাদের পাঠ্য ছিল এবং তাঁহারা আপনাদিগকে 
'অতি পবিত্র ব্রাহ্মণ বল্িয়৷ গর্ব করিতেন। এই তৃরিশ্েষ্টেই 
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বাঙ্গালার মহাকবি তারতচন্ত্রের জন্ম হইয়াছিল। কিন্তু ভূরিশ্রেষ্ঠের 
এখন আর সে দিন নাই। তামাকের শন্ভই এখন লোকে ভূরিশরেষ্ঠের 
নামোল্লেখ করে। বলিয়ার নগর কোথায় ছিল; তাহ! এখনও জান 

যায় নাই। * 

মাদলাপাঞ্জীতে উৎকলের রাজস্ব-বিভাগে বকদীপ, তানদেশ, 
তমলুক, মণ্ডলঘাট প্রভৃতি স্থানের নাম নাই; এ সকল স্থান তখন 
তাত্্লিপ্ত-রাঙ্জের অন্তভূতি ছিল। আমাদের বিবেচনায় াতলিপ্ত- 

রাজ্যও সে সময় এ সকল রাজস্ব-বিতাঁগে বিভক্ত ছিল। মোগল- 

সম্রাটের রাজস্ব-সচিব সেই সকল প্রাচীন বিভাগের ভাঙ্গীগড়া করিয়াই 
পূর্বোক্ত মহালগুণি গন্ধিত করিয়া থাকিবেন। 

ৃষ্টীয় ১৬৪৬ অবে সম্রাট সাজাহানের রাজত্বকালে তাহার দ্বিতীয় 

পুত্র স্বলতান সুজ। দ্বিতীয়বার বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসনকর্তা 

নিযুক্ত হইয়। আসেন। তিনি রাজা তোডরমল্লের 
সময্বের উড়িষ্যার অন্তর্গত জলেশ্বর, কটক ও ভদ্রক 

সরকারকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ১২টি সরকার ও ২৭৬টি 

মহালে বিতক্ত করেন। এই বিভাগান্ুসারে বর্তমান মেদিনীপুর 
জেলার অধিকাংশই সরকার জলেশ্বর, সরকার যুজকুরি, সরকার মাল- 
ঝিট| ও সরকার গোয়ালপাড়ার অন্তভূতি হইয়াছিল। মোটামুটি 
বলা যাইতে পারে যে, বর্তমান তমলুক মহকুমার প্রায় সম্পূর্ণটি এবং 
জঙ্গলমহালের কিয়দংশ ও ফাঁতন থানা ব্যতীত সদর মহকুমার বাকী 
সমস্ত অংশই সরকার গোয়ালপাড়ার, এগরা। ও রামনগর থানা ছুইটি 

ব্যতীত কাখি মহকুমার অবশিষ্টাংশ সরকার মালবিটার, রামনগর থান! 

সাজাহানের সময়ের 

রাঁজস্ববিভাগ। 

ক্* বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের মেদিনীপুর শাখার ৪র্থ বাধিক উৎসবের সভাপতি 
মহামহোপাধ্যায় পঙিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অভিভাষণ। 
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ও বালেশ্বর জেলার কিয়দংশ সরকার মুজকুরির এবং ধাতন ও এগর' 

থান৷ আর বালেশ্বর জেলার কতকাংশ সরকার জলেশবরের অন্তভূতি 

ছিল। এই চাৰিটি সরকারে তৎকালে ( যথাক্রমে ২৮১২.) $৯ ও ২২) 

৮২টি মহাল ছিল। * রাজা তোঁডরমল্লের সময়ের এই জেলার 

অন্তভূতি পূর্বোক্ত ২০টি যহালের সহিত সাস্থজার সময়ের এই ৮২টি 
মহালের স্থাননির্দেশ করিলে দেখা যায় যে, কেবল দ্বারশরভূম ব্যতীত 
অন্য ১৯টি মহালকে বিচ্ছিন্ন করিয়া পরবত্তিকালে এই ৮২টি মহালের 

সষ্টি হয়। দ্বারশরভূম মহাল এবং বাকুড়া, সিংহতূম ও মানভূম জেলার 
অধিকাংশই তৎকালে ঝাড়খণ্ড নামে জঙ্গলমহালভুক্ত ছিল। 

সাজাহানের রাজত্বকালে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে এবং দক্ষিণ ও 

পশ্চিম-বঙ্গে পটুগীজ দস্যগণ তয়ীনক উপদ্রব আরম্ত করায় সম্রাট 

সাজাহান বঙ্গোপসাগরের উপকূলে কয়েকটি ফৌজদারী প্রতিষ্ঠিত 
করেন। তাহার নির্দেশক্রমে উড়িম্ার অন্তর্গত পূর্বোক্ত চারিটি 
সরকার হইতে কয়েকটি মহালের কোনটির সম্পূর্ণ কোনটির বা 
অংশবিশেষ লইয়া হিজলী ফৌঞ্জদারী এবং রেমনা, বস্তা ও মুজকুরি 

সরকার হইতে কয়েকটি মহাল লইয়া বন্দর বালেশ্বর ফৌজদারী 
গঠিত হইয়াছিল। + এ সময়ে হিজলী ফৌঞদারীকে স্ুবা উড়িস্যা 

হইতে বিযুক্ত করা হয়; তদবধি মেদিনীপুর জেলার উক্ত অংশ 
বঙ্গদেশের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। $ কিন্তু অবশিষ্টাংশ ইহার 

ক: 051:20051311500010] 2074 (0100878658  4$081951% 01 0076 
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পর বহুদিন পর্য্যন্ত উড়িষ্যার অন্তভূতি ছিল। এই সময় উড়িষ্যার 
পূর্বোক্ত চারিটি সরকার হইতে মোট ৩১টি সরকার বিচ্ছিন্ন করিয়। 
লওয়া হয়। তন্মধ্যে সরকার গোয়ালপাড়া হইতে ৩টি, সরকার 

মালবিট৷ হইতে ১৭টি, সরকার মুজকুরি হইতে ৪টি ও সরকার জলেশ্বর 
হইতে ৭টি গৃহীত হয়। শেষোক্ত ৩টি সরকারের ২৮টি মৃহাল লইয়া 
হিজলী ফৌজদারী গঠিত হইয়াছিল । 

হিজলী.ও বালেশ্বর ফৌজদারী বঙ্গদেশের সহিত সংযুক্ত হইলে পর 
সুলতান সুজার নির্ধারিত উড়িষ্যার পৃর্ধোক্ত ৬টি সরকারের প্রত্যেকটি 
ছুই অংশে বিভক্ত হইয়া পড়ে । যে অংশগ্ুলি'বাঙ্গালাদেশের অন্তভূত 

হইয়াছিল, সেগুলি কিস্মৎ সরকাঁর ( যথা--সরকার জলেশ্বর কিস্মত 

সরকার মুজকুরি কিস্মৎ প্রভৃতি ) নামে পরিচিত হয়। (এই একই 

কারণে কোন কোন মহাঁলেরও কিস্মৎ্ সিপুর, কিস্মৎ পটাশপুর 
প্রভৃতি নামও দৃষ্ট হইয়া থাকে )। 

১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে সুলতান সুজ। স্ব বাঙ্গালারও রাজস্বের এক নূতন 

হিসাব প্রস্তত করেন। উহাতে দেখা যায় যে, তিনি তোডরমল্লের 

সময়ের বাঙ্গালার পূর্বোক্ত ১৯টি সরকারের সহিত হিজলী ও বন্দর 
বালেশ্বর ফৌজদারীর ছয়টি কিস্মৎ সরকার এবং নূতন গঠিত আরও 
নয়টি সরকার মিলিত করিয়া স্ুুবা বাঙ্গালাকে ৩৪ সরকারে ও 

১৩৫০ মহালে বিতক্ত করিয়াছিলেন। * এ সময় পুরাতন সরকার- 
বিভাগের সীমারও কিছু কিছু পরিবর্তন কর! হুইয়াছিল। 

রাঁজা তোডরমল্লের সময়ের সরকার মান্দারুণের অন্তর্গত এবং এই 
জেলার মধ্যস্থিত পূর্বোক্ত চারিটি মহালের মধ্যে চিতুয়া মহাল নূতন 
বন্দোবন্তেও সরকার মান্দারুণের অন্তভূতিই থাকে। কিন্তু সাহাপুর 

ক (02065 40919915009. 582-183 ৬০ 1], 
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ও মহিষাদল মহাল ছুইটি যথাক্রমে সরকার কিস্মৎ গোয়ালপাড়ার ও 

সরকার কিস্মৎ মালবিটার অন্তভূক্তি হয়। পুরাতন সরকার মান্দারুণের 
অন্যতম মহাল হাতেলি মান্দারুণের অন্তর্গত বরদ। ও চন্দ্রকোণা ভূতাগ 

এ সময়ে সরকার পেস্কোসের অন্তভূতি হইয়াছিল; * সরকার 

পেক্কোম কোন সীমা-নিদ্দিষ্ট স্থানকে বুঝবাইত না। বঙ্গের সীমান্ত 

প্রদেশের স্বাধীন হিন্দু রাজারা যখন মুসলমানরাজের নিকট পরাভূত 

হইতেন, তখন তীহার1 কিঞ্চিৎ উপঢৌকন, কখনও বা কিঞ্চিৎ নজর 

পেক্কোস অথবা সামান্য করদান স্বীকার করিয়া অব্যাহতি পাইতেন। 
কেহ কেহ বহিঃশক্রর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা করিবেন বলিয়া সামান্য 

নজর পেক্কৌস দিয়াই নিষ্কৃতি লীভ করিতেন। স্থুবা বাঙ্গালায় তৎকালে 

বিষুঃপুর, চন্দ্রকোণা, পঞ্চকোট প্রভৃতি স্থানে এইরূপ যে সকল জমিদার 

ছিলেন, সুলতান সুজা সেই সকল জমিদারের জমিদারিকে সরকার 
পেস্কোসের অন্তভূতি করিয়াছিলেন।+ মোটামুটি বল! যায়, সরকার 
মান্দারুণ ও সরকার পেক্কোসের কিয়দংশ লইয়াই বর্তমান ঘাটাল 

মহকুম] | 

. খুষ্টীয় ১৭২২ অবে বাঙ্গালার সুবাদার মুশিদকুলি খা স্ব! বাঙ্গালার 
রাজস্থের তৃতীয় হিসাব প্রস্তুত করেন; তিনি ব্যয়-সংক্ষেপ করিবার 

নিমিতু্ুজার নির্দারিত ৩৪টি সরকারের সমাহার করিয়া স্ুবা! বাঙ্গা- 
লাকে ১৩টি চাকলায় ও ১৬৬০টি পরগণায় বিভক্ত করিয়াছিলেন। $ এ 
সময় হইতে মহালগুলি পরগণ! নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে । খা 

মুশিদকুলির বিভাগানুসারে হিজলী ফৌজদারীর অন্তভূর্তি সুজার 
ক. (77920005 45021915- ০], 11, 00. 4655 410 4, 459, 

রা 0121005 4১0815555 ৬০1, [1]. 0, 184, 

1. 02705 4১0815525 ০], [7]. 00. 28889, 

থ্ব . 4১, 9, 3. ০01, সু], 1956 20, 1, 7. 32. 



২৪ মেদিনীপুরের ইতিহাঁস। 

নির্ধারিত কিস্মৎ জলেশ্বর, কিস্মৎ মালবিটা ও কিস্মৎ মুজকুবির 

অন্তর্গত ৩৫টি পরগণ চাক্লা হিঙ্গলীর অন্তভূতি 
হয়। * গ্রান্ট সাহেবের রাজন্ব-বিবরণী হইতে 

জানা যায় যে, ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে (আমলি ১১৩৫ সাল) 

চাকল! হিজলীতে ৩৮টি পুরগণা ছিল এবং তৎকালে হিজলীর পরি- 

মাণফল ১০৯৮ বর্গমাইল নিদ্ধীরিত হইয়াছিল।1 এঁ সময় সরকার 

পেস্কোসের অন্তর্গত চন্দ্রকোণা ও. বরদা পরগণা এবং সরকার 

মান্দারুণের অন্তর্গত চিতুয়া পরগণ| চাঁকৃল। বর্ধমানের অন্তভূতি হয়। £ 
চাক্ল! হিজলী ও চাক্লা বর্ধমানের অন্তর্গত পূর্বোক্ত পরগণাগুলি 

ব্যতীত জলেশ্বর, মুজকুরি ও গোয়ালপাঁড়া সরকারের অন্যান্য পরগণা- 
গুলি বাঙ্গালার চাক্লাবিভাগের পর বহুদিন পর্য্যন্ত 

লা ।  উড়িষ্যার অন্তর্গতই ছিল। পরবঞ্তিকালে সেগুলি নৃতন 
গঠিত চাক্লা মেদিনীপুর বিতাগের অন্তভূতি হয়। 

১৭৬০ খুষ্টাব্দের সন্ধিসর্তানুসারে নবাব মিরকাশিম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পা- 

নীকে চাক্লা বর্ধমান, চাঁক্লা মেদিনীপুর ও চট্রগ্রাম (থানা ইসলামাবাদ) 
প্রদেশের সম্পূর্ণ অধিকার ছাড়িয়া দিলে, এ সকল স্থানে ইংরাজাধিকার 
প্রতিষ্ঠিত হয়।ণ কিন্তু চাক্লা হিজলীতে তখনও মুসলমানুদিগের 

আধিপত্য থাকে। ১৭৬খুষ্টাবে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সমগ্র বাঙ্গালার 

দেওয়ানী প্রাপ্ত হইলে, চাক্লা হিজলীও ইংরাজাধিকারভুক্ত হয়। 8 
_ স্াীশিপািিশীিিটিটি টাটা পাশা পেসটাশাাপিসপ্পপপপপপপপপাপপপপা পাপা পপপিপিপ পাশা শিশ্ন 

মুশিদকুলি খার 
রাজন্ব-বিভাগ । 

গগ (12165 40215515৮০1, 11. 0 289, 

*. বা (9191105 4১0915519৬০]. 11, 101, 364365. 

1 218005 £0915515 50], [1.0 366) 410, 4, 

' থা 1. ৬6615844৮15 01 006 চ:021151) 05910109100 10 321065] 

(7772) 4200১ ০, 47. 810001502০1, 1500, 216-217, 

8 বু, ড261905 ৮157 ৬০1. [. 190. 225-226 , 



_ ভৌমিক, বিবরণ । ২৫ 

গ্রাণ্ট সাহেবের রাজন্ববিবরণী হইতে জানা যায় যে, ১৭৭৭ খুষ্টাবে 

চাক্লা মেদিনীপুরে ৫৪টি পরগণা ছিল এবং উহার পরিমাণফল ৬১০২ 
বর্গ-মাইল নির্ধারিত হইয়াছিল । * 

সমস্ত বঙ্গদেশে ইংরাজাধিকার প্রতিষিত হইলে, রাজস্ব আদায়ের 

সৌকর্ষার্থ কোম্পানী বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যাকে কয়েকটি জেলায় 
বিতক্ত করেন। মুশিদকুলি খাঁর সময়ের চাক্লা 
বিভাগগুলিকে জেলা-বিভাগের মৃলতিত্তি বলা 

যাইতে পারে। দেখা যায়, চাক্ল| মেদিনীপুর দে সময় জলেশ্বর ও 
মেদিনীপুর নামে ছুই বিভাগের অন্তভূতি থাকে । আধুনিক মেদিনী- 

পুর জেলার সমস্ত ভূভাগ তৎকালে বর্ধমান, জলেশ্বর, মেদিনীপুর ও 

হিজলী, এই চারিটি জেলা রই অন্তভূতি ছিল। ৯৭৮৭ খুষ্টা্দে জলেশ্বর 

জেলাকে মেদিনীপুর জেলার সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। + 

১৮১৯ খৃষ্টাব্দে বর্ধমান জেলার কিয়দংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া হুগলী জেল! 

গঠিত হইলে, এই জেলার উত্তরাংশের কয়েকটি পরগণা আবার হুগলী 
জেলার অন্তভূতি হইয়া পড়ে । উত্তরকালে বর্ধমানের অন্তর্গত বগড়ী 

পরগণা এবং হুগলীর অস্তভূতি পূর্বোক্ত পরগণাগুলি ও সমগ্র হিজলী 
'জেলাকে মেদিনীপুর জেলার সাহত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। 

মেদিনীপুর জেল! বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার প্রান্ততাগে অবস্থিত থাকায় 
নান! কারণে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এই জেলার প্রান্ততাগ হইতে কোন কোন 

স্থান নিকটবর্তী অন্য জেলায় নীত হইয়াছে, আবার কোন স্থান অন্য 

জেলা হইতে এই জেলায় আনীতও হইয়াছে । পরে আমর] সে বিষয়ে 

' বিস্তারিত আলোচনা করিব । 

৮. (12005 48121551570. 457-469. | 
1 চ1107105525 £10 £6001৮ ৮০1, 11. 05734. “2080৮ টিটো 076 

(20০5941085 ০৫ 0) 70210. 0৫ 7০%০010৩ ৫৪60 13-4-1787.” 

মেদিনীপুর জেলা। 



২৬. মেদিনীপুরের ইতিহাস। 

বাঙ্গালার শেষ নবাবদিগের আমলে সুবর্ণরেখা নদী উড়্িষ্যার উত্তর- 

সীমা বলিয়া নির্দিষ্ট হইত। সে সময় মহারাহ্ীয়গণ সুবর্ণরেখ! নদী 
পর্য্যন্ত ভূমিথগুকে উড়িষ্যার অন্তর্গত বলিয়া অধিকার করিত; কিন্তু 

নুবর্ণরেখা ও রূপনারায়ণের মধ্যবর্তী মেদিনীপুর প্রদেশটি তৃখনও 

কাগজে-কলমে উড়িষ্যারাজ্য বলিয়াই পরিচিত হইত। * কোম্পা- 

নীর অধিকারের প্রারন্তেও সুবর্ণরেখা ও রূপনারায়ণ নদীর মধ্যবর্তী 
চাঁকলা মেদিনীপুর বিভাগটি উড়িষ্যার অন্তর্গত ছিল; পরবন্তিকালে এ 

বিভাগ বঙ্গদেশের অন্তভূতি হইয়াছে। 

€মাটামুটি দেখিতে গেলে রূপনারায়ণ ও স্ুবর্ণরেখার মধ্যবর্তী 
প্রদ্েশটি লইয়াই বর্তমান. মেদিনীপুর জেলা । উত্তরে বাকুড়া জেলা, 

পূর্বে হুগলী ও হাবড়া জেলা এবং হুগলী নদী, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, 
দক্ষিণ-পশ্চিমে বালেশ্বর জেলা। পশ্চিমে ময়ূরতঞ্জ করদরাজ্য ও সিংহভূম, 

জেলা এবং পশ্চিমোত্তরে মানভূম জেলা_-এই চতুঃসী মান্তব্বর্তী প্রদেশটি 
বর্ভমাম মেদিনীপুর জেলা নামে পরিচিত এবং উহাই এই পুস্তকের 

আলোচ্য । মেদিনীপুর জেলা ২২ ৫৬৪০৮ হইতে ২১০ ৩৬ ৪০৮ 

অক্ষাংশ উত্তর এবং ৮০* ১৩৩৮ হইতে ৮৬* ৩৫২২ দ্রাঘিমাংশ 

পূর্বে অবস্থিত। 

ক্ষ [00115 19550 ০2 011559. 10010060 008 0800৮ ০0? ০080 

পচ ০০৮৩6০10811 [00021520, 00 9008117816100)9,---1392%8]' 

00010508000 19001 1872-73 1). 4০0. 



দ্বিতীয় অধ্যায়। 
০ 

প্রাকৃতিক বিবরণ ও ভু-বৃত্ান্ত। 
7 কাপ এ ৯৯. এস তা 

ভৃতত্ববিৎ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, একসময় রাজমহল- 

পর্বতমালা বঙ্গোপসাগরের উত্তরসীম। ছিল। পরে গঙ্গা! ও ত্রহ্ধপুত্রের 

মুখানীত কর্দমে পুষ্ট হইয়! বর্তমান নিয়-বঙ্গের 

সৃষ্টি হইয়াছে। সে সুদূর অতীতকালের কথা। 

সে যুগের কথা ছাড়িয়া দিলেও এঁতিহাসিক যুগের যে সময় হইতে এই 
প্রদেশের বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারা যায়, সেইসময় হইতে ইহার 

ভূমি-প্রক্কতির আলোচনা! করিলে পরিলক্ষিত হয় যে, যুগে যুগে এই 
প্রদেশের কিছু কিছু পরিবর্ডন সংঘটিত হইয়াছে। 

এই জেলার পূর্বপ্রান্তে রূপনারায়ণ নদীর তীরে এক্ষণে তমলুক 

নামে যে নগরটি বর্তমান, পঙ্ডিতগণ দিদ্ধান্ত করিয়াছেন, উহাই প্রাচীন 
কালের তারলিপ্তনায়ী মহানগরী । মহাভারত, পুরাণ, সংহিতা! 
প্রভৃতি পাঠে জান| যায়, ততকালে এই নগরটি সমুদ্রতীরে অবস্থিত 
ছিল; এই জন্য ইহার একটি নাম “বেলাকৃল”। শব্দকল্পদ্রমে এই 
বেলাকুল শবের অর্থে লিখিত আছে-_“বেলাকুলং (ক্লীং) তাত্রলিপ্তা- 
দেশঃ।” বৌদ্ধগ্রস্থ মহাবংশ ও. গ্রীক রাজদূত মেগান্িনিসের ভ্রযগ- 

বৃত্তান্ত হইতেও জানা যায় যে, খৃটপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে তাত্রলিপ্ত নগর 
সমুদ্রকূলবর্তী বন্দর বলিয়া! বিখ্যাত ছিল। মহাসমুদ্র তখন তাতজিণ্ের' 

প্রাকৃতিক বিপধ্যয়। 



২৮ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 

'পাদমূল ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইত। পরবন্তিকালে খৃষ্টীর সপ্তম 
শতাব্দীতে লিখিত সুবিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান চোয়াের 

্রমণরৃততান্তেও তাঁমলিপ্ত উপগাগরের তীরবর্তী একটি সগুদ্ধিশালী বন্দর 

বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । সমুদ্র তখন তাশ্্রলিপ্ডের প্রায় আট ক্রোশ 

দুরে সরিয়া গিয়াছিল। এক্ষণেঞ্াট গস অন্তরে গিয়াছে । সুতরাং ইহ! 

অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে, যে সময় সমুদ্র তামলিপ্তের পাদমূল 

ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইত,সে সময় বর্তমান তমনুকের দক্ষিণে ও দক্ষিণ 
পূর্ব অবস্থিত সৃতাহাটা নন্দাগ্রাম, খাজুরী প্রভৃতি থানার কোনটির 
সম্পূর্ণ, কোনটির বা অধিকাংশ ভূমিরই অস্তিত্ব ছিল না। ক্রমশঃ নদীর 
মোহানায় পলি পড়িয়া! এ সকল স্থানের উৎপত্তি হইয়াছে । এঁ সকল 
স্থানের ভূমিপ্রক্কতিও বর্তমানে সেই কথার সাক্ষ্য দিতেছে । 

কাল যুগে যুগে মেদিনীপুর জেলার সীমায় এইবূপে অনেক পরিবর্তন 

সংঘটিত করিয়! দিয়াছে । বর্তমান মেদিনীপুর জেলার ভূমি-পরিমাণ 
উত্তর-দক্ষিণে এবং পূর্ব-পশ্চিমে সমান-_কিঞ্িদুন 

প্রায় এক শত মাইল। এই জেলার দক্ষিণে 

সাগরতট হইতে যতই উত্তরে যাওয়া যায়, ভূমি ক্রমশঃ ততই 

প্রাচীন, উন্নত, অনুর্বর এবং প্রস্তরময পরিলক্ষিত হয়। মেদিনীপুর 

'জেলার ভূষি-প্রক্কৃতি সাধারণতঃ ছুই তাগে বিভক্ত | এই জেলার উত্তরে 

হুগলী গ্রেলার সীমা হইতে চত্দ্রকোণা ও কেশপুর থানার মধ্য দিয়া বর্ধ- 

মান রাস্তা নামে পরিচিত যে পথটি মেদিনীপুর সহর পর্য্যন্ত আসিয়া 
জগন্নাথ রাস্তার সহিত মিলিত হইয়া বালেশ্বর জেলার মধ্যে প্রবেশপূর্বক 
এই জেলাকে উত্তর-দক্ষিণে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া গিয়াছে, সেই রাজপথটি 
এই জেলার দ্বিবিধ ভূমি-প্রকৃতি নির্দেশ করিয়া দেয়। শ্রীযুক্ত ওম্যালী 
সাহেব (1, 14. 5. 8, 0/702116) 1, 0.5.) মেদিনীপুরের গেজে- 

ভূমি-প্রকৃতি। 



তৌমিক বিবরণ । ২৯. 

টিয়ারে লিখিয়াছেন যে, বাণীগঞ্জ হইতে বাঁকুড়া! জেলার মধ্য দিয়া যে 

রাস্তাটি মেদিনীপুর সহরে জগন্নাথ রাস্তার সহিত মিলিত হইয়া,যেদিনীপুর 

জেলাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়! দক্ষিণাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে, সেই বাস্তাটির 
দ্বারাই এই জেলার দ্বিবিধ ভূমি-প্ররুতি নির্দেশিত হইয়া! থাকে । কিন্তু 
জগন্নাথ বাস্তার ছুই প্রার্খের ভূমি-প্রকৃতির পার্থক্য পরিলক্ষিত হইলেও 
রাণীগঞ্জ রাস্ত। সম্বন্বে তাহার মন্তব্য ঠিক নহে। মেদিনীপুর সেটেল- 

মেন্টের ফাইনেল রিপোর্টে মেদিনীপুরের ভূতপুর্ব সেটেলমেন্ট অফিসার 
শ্রীযুক্ত জেম্শন সাহেব (৮, 4, 1, অ৪া09501) 1.৮ 1, 05 ৪) 

ওম্যালীসাঁহেবের ভ্রমপ্রদর্শন করিয়! দিয়ছেন। আমরাও দেখিয়াছি, 

রাণীগঞ্জ রাস্তার পশ্চিমপার্থের ভূমির হ্তায় পূর্বপার্থের ভূমিও বহুদূর 

পর্যন্ত (প্রার বর্ধমান রাস্তার সীমা পর্য্যন্ত) একইরপ প্ররৃতিসম্পন্ন। কিন্ত 
বর্ধমান রাস্তার ছুই পার্থের ভূমি-প্ররূতিতে বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত 
'হয়। সাধারণতঃ দেখা যায়, এই বর্ধমান-জগন্নাথ রাস্তার পশ্চিমদিকৃস্থ 

ভূমি প্রস্তরময় এবং পূর্বদিক্স্থ ভূমি মৃত্তিকাময়। এই ভূমিখগদয় 

আবার ছুই ছুই ভাগে বিতক্ত দেখিতে গাওয়া যায়। পশ্চিমপার্থের 

প্রদেশটির উত্তরাংশ* নাতিক্ষুদ্র শৈলমালায় এবং নিবিড় অরণ্যে পূর্ণ। 
উক্ত প্রদেশটির দক্ষিণাংশের ভূমি কঙ্করময়, স্তরমণ্ডিত, কঠিন ও রক্তবর্ণ। 
দক্ষিণপশ্চিম প্রদেশের অধিকাংশ ভূমি অনুর্বর | 

পূর্বোক্ত পশ্চিমপার্খস্থ প্রদেশটির ন্যায় রাজপথটির পূর্বপার্বস্তাঁ 

প্রদেশটির ভূমি-প্রক্ৃতিও দ্বিবিধ লক্ষণবিশিষ্ট। এই প্রদেশের 
উত্তরাংশ মধ্যপ্রদ্দেশ এবং দক্ষিণাংশ নামাল বা নিয়ভূমি। পশ্চিমাংশের 
ভূমি অপেক্ষা এই অংশের ভূমি অধিকতর উর্করা ও শশ্যশালিনী । এই 

জেলার পূর্বদক্ষিণভাগের কতক অংশ নদীর মোহানাগত লোগ মৃত্তিকায় 
ও সমুদ্রের বালুকায় পূর্ণ। এই অংশের ভূমি এই জেলার মধ্যে উর্বরতম। 



৩৯ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 

মেদিনীপুর জেলার প্রাক্কৃতিক দৃশ্ত অতিশয় নয়নগ্রীতিকর। প্রাকৃতিক 
সৌন্দর্যের সকল নিদর্শন এই জেলায় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার 

একদিকে যেমন নানাবিধ বৃক্ষলতাদি-শোভিত 

শৈলমাল! ও বনজঙ্গলা্দি বিরাজিত, তেমনি 

আবার অন্যদিকে সুনীলসিন্ধু চঞ্চল তরঙ্গ তুলিয়া সফেন উচ্ছ্বাসে 

ইহার পাদমূল ধৌত করিয়া দিতেছে । কংসাবতীঃ শিলাবতী, স্বর্ণ 
'রেখা প্রভৃতি নদী সকল দুপ্ধআোতের ন্যায় এই জেলার বক্ষের উপর দিয় 

প্রবাহিত হইয়া ইহার সৌন্দর্যকে আরও বৃদ্ধি করিয়াছে। 
মেদিনীপুর জেলার মধ্য দিয়া যে কয়েকটি নদী 

প্রবাহিত, তন্মধ্যে নিয়লিখিত পাঁচটি প্রধান। 

এই পাঁচটি নদীর বিবিধ শাখ। এই জেলার মধ্য-তূমিতে প্রবিষ্ট 
হইয়া আপনাপন কুলসন্নিহিত প্রদেশকে শস্তশালী করিয়াছে । 

(১) শিলাবতী বা শিলাই ঃ--বুড়ি, গোপা, পুরন্দর ও কুবাই 

নদী মিলিত হইয়া! শিলাবতী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে । এই নদীটি 

রামগড় পাহাঁড় হইতে বহির্গমনপূর্বক মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বগড়ী 
পরগণায় প্রবিষ্ট হইয়া ঘাটাল মহকুমার মধ্যে দ্বারকেশ্বর নদের সহিত 

মিলিত হইয়াছে । পরে এই উভয় নদী স্বন্ব নাম পরিত্যাগপূর্বক 

'বূপনারায়ণ নদ নাম গ্রহণ করিয়া তমলুক মহকুমার অন্তর্গত গেঁওখালী 

নামক স্থানে হুগলী নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। 

(২) কংসাবতী বা কাসাই £--এই নদীটি ছোট-নাগপুরের পাহাড় 
হইতে উৎপন্ন হইয়া! এই জেলার উত্তরপশ্চিম কোণে রামগড় পরগণায় 
প্রবিষ্ট হয়, পরে মেদিনীপুর সহরের নিয়ভাগ দিয়া পুর্বাতিমুখে চলিয়া 

আবার দক্ষিণাতিমুখে প্রবাহিত হুইয়া কেলেধাই নদীর সহিত 

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য । 

নদ-নদী । 



ভৌমিক-বিবরণ। ৩১ 

(৩) কেলেঘাই বা কালীঘাই £__ ইহ! এই জেলার পশ্চিম প্রান্তে 
জন্িয়া উত্তরে নারায়ণগড়, সবঙ্গ ও ময়না! এবং দক্ষিণে খটুনগর, পটাশ. 
পুর ও অমর্শি প্রভৃতি পরগণার মধ্য দিয় প্রবাহিত হইয়াছে । পরে 

টেঙ্গরবাখালী নামক স্থানে দক্ষিণবাহিনী কংসাবতীর জলপ্রবাহ প্রাপ্ত 

হইয়! হল্দ্িনদদী নাম গ্রহণ পূর্বক উত্তরে মহিষাদল ও হৃতাহাটা! এবং 
দক্ষিণে নন্দীগ্রাম থানার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বৃহৎ্কলেবরে হুগলী 

,নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। 
(৪) বাগদা রশুলপুর £--এই নদীটি এই জেলার দক্ষিণপশ্চিম 

ভূতাগে বাগদা নদী নামে জন্ষিয়া কালিনগর নামক স্থানে বোরোজ 

নদীর (এক্ষণে সদরখাল নামে পরিচিত) সহিত মিলিত হইয়া রশুলপুর 

নদী নামগ্রহণ পূর্বক হুগলী নদীতে আত্মসমর্পণ করিয়াছে । 
(৫) সুবর্ণরেখা £- ইহা পশ্চিমে ধলভূম প্রদেশে জন্মিয়া এই 

* জেলার অন্তর্গত নয়াবসান নামক পরগণার পশ্চিমপ্রান্তে প্রবিষ্ট হইয়া 

বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। 

এই প্রদেশ গঙ্গার মোহানায় সমুদ্রতীরে অবস্থিত থাকায় এবং এই 
প্রদেশের নদী সকল উত্তর ও পশ্চিমদিক হইতে 

রা আসিয়া দক্ষিণে ও পূর্বদিকে প্রবাহিত হইয়া 
সাগরগর্ভে প্রবিষ্ট হওয়ায় এই জেলার দক্ষিণ ও 

পৃর্বাংশেই বেশী পরিবর্তন সংসাধিত হইয়াছে দেখা যায়। পটুগীজ 
ও ওলন্দাজ প্রভৃতি ইউরোপীয়ান নাবিকদিগের খৃষ্টায়, বোড়শ, সপ্তদশ 

ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে অক্ধিত বাঙ্গালার কয়েকথানি পুরাতন মানচিত্র 
আছে। সেগুলি দেখিলে জানা যায় যে, এই কয়েক শতাব্দীর মধ্যেও 
এই জেলার দক্ষিণ-পূর্বপ্ান্তের পূর্বোক্ত নদী করেকর্টির গতির অনেক 
পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে । রূপনারায়ণ নদীর ঘক্ষিণাংশে সর্বাপেক্স? 



৩২ মেদিনীপুরের ইতিহাস । 

বেশী পরিবর্তন সংসাধিত হইয়াছে দেখ। যায়। খুষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে 

অঙ্কিত রেনেলের মানচিত্রে রূপনারায়ণ নদীর নাম আছে; কিন্ত 

তৎপূর্ধবে এই নদী ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। গ্াশতন্ডির ১৫৬১ 
খৃষ্টাব্ধের মানচিত্রে ও ১৫৫৩ হইতে ১৬১৩ খুষ্টাব্দের মধ্যে অস্কিত 

ভিব্যারোর মানচিত্রে এই নদী গঙ্গানামে উল্লিখিত হইয়াছে। 

১৬৬৭ খুষ্টান্ধে অঙ্কিত ত্যানডেন ব্রকের মানচিত্রে ভাগীরথীর পশ্চিম- 

দিকের কোন নদীর নাম লিখিত হয় নাই। এ সকূল নদী পর্য্যায়ক্রমে 

১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ইত্যাদি সংখ্যাদ্বারা চিহ্কিত করা হইয়াছে । সেই 

নির্দেশমত রূপনারায়ণ ও স্ুবর্ণরেখা যথাক্রমে ৩য় ও ৪র্থ নদী নামে 

উল্লিখিত হইয়াছে ।+ তত্পরে এই নদীটি ১৬৭০ খুষ্টান্দে অকস্কিত 

ভ্যালেন্টিনের মানচিত্রে পাথর-ঘাটা, ১৬৮৭ খুষ্টাকের বাউরীর মানচিত্রে 

তমালী এবং ১৭০৩ খুষ্টাবের অঙ্ষিত নাবিক্দিগের মানচিত্রে তাম্বলী, 

তান্বরলী, তাম্বরলীণ প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিল দেখা যায়। £ 

ত্যালেন্টিনের মানচিত্রে দেখা যায় যে, তৎকালে দ্ামোদরনদের দুইটি 
শাখার একটি তমলুকের দক্ষিণে রূপনারায়ণ নদের সহিত মিলিত 

ছিল এবং অন্ঠরটি পূর্ববাভিমুখীন হইয়া কালনার নিকট তাগীরখীর সহিত 
সংযুক্ত হইয়াছিল । আমাদের মনে হয়ঃ এই সংযোগ থাকার দরুণই 
বৈদেশিক নাবিকগণের নিকট তৎকালে এই নদীটি ভাগীরথীর শাখা- 

নদী বলিয়! অনুমিত হওয়াতে তাহার ইহাকেও গঙ্গানামে অভিহিত 
করিয়াছিলেন পরবন্তিকালের নাবিকগণ এই নদীর তীরবর্তী তাত লিগ 
বা তমলুক নগরের নামানুসারে এই নদীকে তমালী, তাম্বলী প্রভৃতি নামে 
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অভিহিত করিয়া থাকিবেন। রেনেল সাহেবই সর্বপ্রথম তাহার 

মানচিত্রে ইহাকে রূপনারায়ণ নামে উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাচীন 
নাবিকগণ এই নদীকে ভ্রমক্রমে “পুরাতন-গঙ্গা” নামে উল্লেখ 
করিয়াছিলেন, একথাও তিনি বলিয়। গিয়াছেন । 

ডিব্যারোর ও গাশতন্ডির মানচিত্রে দেখা যায় যে, ততৎকালে বূপ- 

মারায়ণ নদী দুইটি প্রশস্ত শাখায় বিভক্ত হইয়! ভাগীরথীর সহিত মিলিত 
হইয়াছিল। এ দুইটি শাখার মধ্যবর্তী ভূমিথণ্ড একটি দ্বীপের ন্যায় 
পরিলক্ষিত হয় । পরবর্ধিকালে অক্ষিত ভ্যাশনেন্টীন ও বাউরীর মান- 

চিত্রে পশ্চিম-দক্ষিণের শাখাটির অস্থিত্ব নাই। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর 

রেনেলের মানচিত্রে তমনুক হইতে টেঙ্গরাখালী পর্য্স্ত একটি ক্ষুদ্র 

স্রোতস্থিনী প্রবাহিত হইত দেখা যায়। ভ্যালেন্টীনের মানচিত্রে ক্ষুত্র 

ক্ষুদ্র নদীগুলি চিত্রিত হয় নাই। বর্তমান হল্দী নদী এই টেঙ্গরাখালী 

হইতে আরম্ভ হইয়া ছুগলী নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে । তৎ্কালে 
ইহার যে অংশটি তমলুকের নিকট হইতে টেঙ্গরাখালী পর্য্যন্ত, বিস্তৃত 

ছিল, পরবর্তিকালে উহা বিলুণ্ড হইয়া যাওয়ায় পূর্বোক্ত দ্বীপটি মেদিনী- 
পুর জেলার তৃমিথগ্ডের সহিত মিলিত হইয়া গিয়াছে। ওঁ দ্বীপটি 
এখনকার কৃতাহাটা ও মহ্ষাদল থানা । 1 

স্তাহাটা ও মহিষাদল থানার ন্যায় খাজুরী থানারও নৈসগিক 
সীমার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে । ডিব্যারোর ষোড়শ শতাব্দীর 

মানচিত্রে ভাগীবধধীর মোহানায় একটি নূতন দ্বীপ গঠিত হইতেছিল 
দেখা যায়। সপ্তদশ শতাব্দীর ত্যালেন্টীনের মানচিত্রে সেই স্থানে-- 
একটির দক্ষিণে তার একটি-_ছুইটি দ্বীপ অস্কিত আছে। এই ছুইটি 
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৩৪ মেদিনীপুরের ইতিহাস । 

দ্বীপ যথাক্রমে খাঙজুরী দ্বীপ ও হিজলী হ্বীপ নামে অতিহিত হইয়াছিল । 

ইহাদের কথা কোম্পানীর সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর অনেক কাগজ- 

পত্রে উল্লিখিত আছে। তৎকালে এই দুইটি দ্বীপের মধ্য দিয়া 
কাউখালী নদী নামে একটি নদী প্রবাহিত হইত। এক্ষণে উহার 

অস্তিত্ব নাই। এ নদীটি বিলুপ্ত হইয়! যাওয়ায় খাজুরী ও হিজলী দ্বীপ 

দুইটি একসঙ্গে মিলিয়া গিয়া একণে মেদিনীপুর গেলার ভূথগ্তের সহিত 
সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে । * 

মেদিমীপুর জেলার ভূমি-প্ররুতি যেরূপ দ্বিবিধ, ইহার জল-বায়ুও 

সেইরূপ ছুইপ্রকার। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, ঘাটাল মহকুমার এবং 

মেদিনীপুর সদর মহকুমার কতকাংশের জল-বায়ু 

বিশেষ অস্বাস্থ্যকর ; কিন্তু তমলুক ও কীথি-মহকুমার 

এবং সদ্ূর মহকুমার অন্তর্গত জঙ্গল-মহালের জল-বাঘু বিশেষ স্বাস্থ্যকর । 

পরস্ত চিরদিন এরূপ ছিল না। প্রায় অর্ধ-শতাবী পূর্বে তমলুক ও 
কাথি মহকুমার অধিকাংশ স্থানের জল-বাযু মন্দ ছিল এবং অন্যপক্ষে 

ঘাটাল ও মেদিনীপুর সদর মহকুমার জল-বায়ু বিশেষ স্বাস্থ্যকর ছিল। 

ম্যালেরিয়ার প্রবল প্রকোপে একদিকে যেন এই অঞ্চল ভয়ানক 

অস্বাস্থ্যকর হইয়াছে, সেইরূপ কাধি ও তমনুকের লবণ-ব্যবস উঠিয়। 
যাওয়ায় এ অঞ্চলের জল-বামুরও হীনাবস্থা তিরোহিত হইয়াছে । লবণ- 

ব্যবসা দ্বারা জল ও বায়ু উভয়ই বিদৃষিত হইত । 

মেদিনীপুর জেলায় শৈল-মাল! নিবিড় অরণ্য, সুবৃহৎ নদ-নদী 

ও মহাসমুদ্র প্রভৃতি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের সকল 
নিদর্শনই বর্তমান থাকায় এই জেলায় নানাগ্রকার 
পশু, পক্ষী, সরীস্থপ ও মৎ্গ্তাদি দেখিতে পাওয়] 
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যায়। এই জেলার জঙ্গল-মহালে কেদে, নেকড়ে প্রভৃতি জাতীয় ব্যা্ব, 

ভল্গুক, বন্যবরাহ, বন্যবিড়াল, কুক, শৃগাল, বানর, হুনুমান্, খরগোস; 

সজারু, উদ্, খাট্টাশ প্রসৃতি বন্যজন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। সময় 

সময় বন্যহস্তীও মযুরতঞ্জের জঙ্গল হইতে আসিয়া! থাকে । বিতিনন 

প্রকারের মৃগও ময়ূর এই জেলার জঙ্গল-মহালে ও অন্যান্য অনেক 

স্থানে আছে। টীয়া, চন্দনা, ময়না, বুলবুল, দোয়েল, শ্যামা, নীলকণ 

প্রভৃতি নানাপ্রকারের বন্য ও সামুদ্রিক পক্ষীও এই জেলায় দেখিতে 

পাওয়া যায়। অসংখ্য প্রকারের সুস্বাছু সামুদ্রিক মৎস্য ও কীকড়া 

এই জেলায় প্রচুর পরিমীণে জন্মায়। কেলেঘাই নদীর চিংড়ী 

মস্ত সুপ্রসিদ্ধ । রশুলপুর, হলদী, রূপনারায়ণ প্রভৃতি নদীতে কুস্তীর ও 

শিশুকও যথেষ্ট আছে এবং সময় সময় এ সকল নদীর মোহানায় হাঙ্গর 

দেখা যায়। এই জেল! নানা প্রকার বিষাক্ত সর্প, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 

গৌধিকা ও কচ্ছপেরও বাসভুমি। মেদিনীপুর জেলার লোকালয়ে 

গো। মেষ, ছাগল, কুুর, বিড়াল ও অশ্ব গৃহপালিত পণ্ড ; হাঁস, কপোত 

ও কুন্ধুট গৃহপালিত পক্ষী। কেহ কেহ ময়ূর, হরিণ, শালিক, টীয়া, 
চন্দনা, ময়না, বুলবুল, প্রভৃতি পুধিয়৷ থাকে। 

মেদিনীপুর জেলার বিগত সেটেলমেণ্টের কার্য্য-বিবরণী হইতে 

জানা যায় যে, এই জেলায় নদীগর্ভ ছাড়া মোট ৫১০৫৬, বর্গ-মাইল বা 
৩২)৩৫)৬৩৫ একার ভূমি আছে। তন্মধ্যে আবাদী 

দিস ভূমি ৩১৯১৬ বর্গমাইল বা ১৯) ৯৪, ৩৭৫ একার, 

আবাদের উপযোগী পতিত ১১১০৭ বর্ন-মাইল বা! 
৭০৮,১৭৫ একার এবং আবাদের অন্গপযোগী পতিত, ৮৩৩ বর্গ-মাইল 
বা ৫)৩৩)৯৮৫ একার (বাস্তবাটী ৬৪১৩৮ একার, জলাশয় ২২৯,২৭১ 

একার, রাস্তা, বাধ, শ্মশান, গোচারণ-ভূমি ইত্যাদি ২৪৮,৬৭৮ একার ) 
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তুমি আছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, মোট ভূমির শতকরা প্রায় 
৬২ ভাগ আবাদী, ২২ ভাগ আবাদের যোগ্য পতিত এবং অবশিষ্ট 
১৬ ভাগ আবাদের অনুপযুক্ত পতিত তৃমি। উপরি উক্ত ১৯/৯৪)- 

৩৭৫ একার বা ৩১১১৬ বর্শ-মাইল ভূমির মধ্য হইতে ৪৭১৭৬ 

একার বা ৭৪ বর্গ-মাইল মাত্র ভূষি সংবৎসরের মধ্যে ছৃইবার চাষ 

হয়। অর্থাৎ মোট ২০১৪১,৫৫১ একার বা ৩,১৯৭ বর্ণ-মাইল জমি 

এক্ষণে প্রতি বৎসর চাষ হইয়া থাকে । * 

ধান্যই এই জেলার প্রধান কষিজাত দ্রব্য। পুর্বে এ দেশে তুলা, 

নীল ও তুঁতের চাষ প্রচুর পরিমাণে হইত। এক সময় এই সকল 

দ্রব্য বাণিজ্যার্থে এ প্রদেশ হইতে দেশ-দেশা- 

স্তরে প্রেরিত হইয়াছে । 1 এক্ষণে নীলের ব্যবসা 

নাই বলিলেই চলে, তুলার চাষ প্রায় কেহই করে না, ততও 
পূর্বের তুলনায় সামান্যই উৎপন্ন হইয়া থাকে । এক সময় এতদেশে 
রেশম-ব্যবসায়েরও যথেষ্ট শ্রীরদ্ধি হইয়াছিল। এরপ গ্রাম ছিল না, 
যেখানে রেশম-ব্যবসা সন্বন্বীয় ছু'একজন অভিজ্ঞ লোক দৃষ্ট না হইত। 
এক্ষণে এই ব্যবসাটিও হ্রাস হইরা গিয়াছে । পূর্বে এতদঞ্চলে 
কফি ও গোল আলুর চাষ বড় একট! কেহই করিত না। কিন্ত 

আজকাল ঘাটাল ও তমলুক মহকুমায় কফি ও গোল আনুর চাষ যথেষ্ট 

পরিমাণে হইতেছে । নারিকেল, স্থুপারি, আনারস, কদলী প্রভৃতি 

এই জেলায় প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। নান! প্রকার সুস্বাদু ও 

সদৃগন্ধযুক্ত পান, সুস্বাছু ও সুবৃহৎ মূলা, সার কচু, মান ও তরমুজের 

চাঁষও এই জেলার স্থানে স্থানে হইয়া থাকে । 
ই মার ও ০605 উ্রেতে টি উজ উট 
4, 00102106502 ঠা, 

ৰা [70066050735 তা রা 0. 313. 

কৃষিজ দ্রব্য । 
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বাঙ্গালার শশ্তের মধ্যে ধান্তই প্রধান। এই জেলার দোফসলী 

জমী সমেত মোট আবাদী ২০৪১,৫৫১ একার জমির মধ্যে ১৮১১৯১৮৯৪ 

একার জমিতে কেবল ধান্তই উৎপন্ন হইয়া! থাকে । অন্তান্ত ফসল 

অবশিষ্ট ২,১২)৬৫৭ একার জমিতে উৎপন্ন হয়। ধান্সোৎপত্তির পরিমান 

হিসাবে বাঙ্গালার জেলাগুলি বিন্যাস করিলে মেদিনীপুর প্রথম স্থান 

অধিকার করে। ময়মনসিংহ ও বাখরগঞ্জের স্থান যথাক্রমে দ্বিতীয় 
ও তৃতীয়। * কিন্তু তাহা হইলেও পৃথিবীর অন্যান্ত যে সকল দেশে 

পান্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, এ সকল দেশের উৎপন্ন কসলের সহিত তুলন! 

করিলে দেখা যায় যে, মেদিনীপুরে অতি সামান্ত ধান্ই উৎপন্ন হয়। 

প্রতি একারে স্পেন দেশে ৭১২ মণ, ইটালীতে ৪১২ মণ, মিসর 

দেশে ৪১ মণ, জাপানে ২৬৫ মণ এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্যে 

২৫ মণ করিয়া ধান্ত উৎপন্ন হয়। + কিন্তু মেদিনীপুরে মাত্র ১৬ মণ। 

সমগ্র ভারতবর্ষে ধান্যোতৎপত্তির গড়পরত1 পরিমাণ প্রতি একারে প্রায় 

২০ মণ। সমগ্র তারতে অন্যন দশ হাজার রকম আমন ধান্য আছে। 

বাঙ্গালা দেশেই প্রায় চারি হাজার প্রকার দৃষ্ট হয়। আউশ ধান্য 
যে কত প্রকার আছে, তাহ! নির্ণয় করা সুকঠিন। £ মেদিনীপুর 

জেলায় নিম়্লিখিত নামে ৩০৩২ রকমের আমন ধান্য এবং ১৫।১৬ 

রকমের আউশ ধান্য সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। 

আমন ধান্য £_-গেরিকাজল, লোনা, হেমতা, রামশাল, ভ্রৌপদী- 
শাল, কলমকাঠি, কালিন্দী, রঙ্গিকয়াল, জামাইগাড়ঃ গয়াবালি, 

*%. 45£1000)0018] 50680501068 01 9610681 79741 . 0.6. 

+13011910 06 4£7100]00151 90505105 01 009 10067090008] 10507 
৮০5 ০01 4877001006, চ১০009১ 81210) 1974. 

1 কৃষক, ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩২৩ 
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হলুদণ্'ড়ি, সোনাতার, সিতাহার, বাশকুলি, দাউদখানি, কামিনীকুষ্জ; 
বকুলকুপ্, রূপশাল, পাওুলই, পশীনাদন, চেঙ্গা, গুয়াখুরী, বাকুই, 
মহ্ষিমুড়ি, পিঙলগীশোল, মহীপাল, ভৃতাশোল। কর্ণশাল, মেটে আকড়া, 
কাশিফুল, গাঁজাকলি প্রতৃতি। 

আউশ ধান্য £__মন্দিরকণা, বেড়ানতি, আসলভূমনি, ঝঞ্জি, ভূত- 

মুড়ি, শাটী, পিপড়েশার, স্বর্য্যমণি, চন্দ্রমণি, মধুমালতী। খুক্নি, 

কাজলা, দলকচু, লোহাগজাল; তুলসীমঞ্জুরী, সৌরতি, কালামাণিক 
প্রভৃতি। 

এই জেলায় যেয়ে ফসল যে পরিমাণ জমিতে উপন্ন হইয়া থাকে, 
নিয়ে তাহার একটি তালিক! প্রদত্ত হইল । * 

ফসলের নাম ও জমির পরিমাণ(একার) ফসলের নাম ও জমির পরিমাণ(একা র) 

খাস্ত শত্য ও কলাই :_ ূ তৈলবীজ __ 
ধান্য ১৮) ১৯১ ৮৯৪ 1 তিল ১৪) ১৪৭ 

বজরা, জনার ১২ ৩৫৯ সরিষা ১৩; ২৩৬ 

কোদো ২১) ৬৫৪ ৃ তিসি/। 7". ৪,৮৫৫ 

বিরি ও মুগ ৯৮) ৪৬৯ ৰ জাড়া ১১ ৬৬৪ 

অড়হর » ৭) ৪৪৬ | গুন্দলী ৭) ৪৩১ 

গম ৮০১ | শুরগুজ! 8) ১৯৮ 

যব ৫৩৪ ৰ সুক্সম তত £ 4 

বুট 1৫8 পাট ১২১ ৬৪৮. 

থেসারি, মস্থর ৪১০৬৫ ৃ তুলা ২) ৫৫৯ 

*. 17. 1500880718 [1081 [600৮ ০6 09 11100819076 1315020 5605- 
00 
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মলা ৫ মাদক দ্রব্য ₹_ 
লঙ্কা, হলুদ ইত্যাদি ৩, ২৬২ তামাক ৭৩৯ 

জি রর বাগান ও বরোজ £_ 
কুম্থুম রর আমবাগান ১২ ০১৮ 

চিনি ?2__ ৃ কলা-বাগান ও 

ইক্ষুদণ্ড ৬, ৬৩৮ ূ পান-বরোজ ২৭, ৮৯৩ 

গাজর, বীট ইত্যাদি ৩, ৮৪৪ ূ তুত তিনিই 

তরি-তরকারী ৪ | বিবিধ 2 
গোল আলু ৩১২৪ [|  জুনও বাবই ৫৩২ 
শাক-সবাজ ১৪) ২৯১ রা ১১৮ 

এতদৃতিন্ন এই জেলায় কাঠাল, বেল, কুল, পেয়ারা, আতা, লোনা, 
জাম, জামরুল, গোলাপজাম, কামরাঙ্গা, জলপাই, তেতুল, আমড়া, 

চালতা, পেঁপে; কত্বেল, জামির, কাগজি, বাতাপি 
বৃক্ষ লতা ও ফল, 
মূল, ইত্যাদি।  নেবু+ তাল ও থেজুর প্রভৃতি ফল, যজ্জডুদ্ুর। আম- 

লকী, হরীতকী, বহেড়া, রক্ত এরও, শিরীষ, দ্বৃত- 
কুমারী, ধুতুরা, শতমূল, অনন্তমূল, আমআদা, পিপুল, সজিনা, চিরতা, 
গুলঞ্চ, কালকাসন্দ, হাতীন্ত'ড়া প্রভৃতি ভেষজ উত্ভিদাদি এবং গোলাপ, 
বেল, ধুই, চামেলী, কুন্দ, গন্ধরাজ, কামিনী, শেফালি, টগর, করবী, 
চাপা, বকুল, রজনীগন্ধা, কেতকী প্রভৃতি নানাপ্রকার পুষ্প প্রচুর 
পাওয়া যায়। এই জেলার বানুকা- পের উপর বাদাম নামক এক 
প্রকার ফলের বৃক্ষ (40900101070 00016768] ) জন্টিয়। থাকে। 

সাধারণতঃ উহা “হিজলী-বাদাম” আখ্যায় আখ্যাত। ফলগুলি দেখিতে 
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সুন্দর এবং আম্বাদও সুন্বাচু। বীশ, বেত, নল, শর, খড়ি, হোগলা 

প্রভৃতি গৃহনিন্দমাণোপযোগী শরঞ্ীমীও এই জেলায় যথেষ্ট পরিমাণে 
উৎপন্ন হইয়া থাকে । এই জেলার জঙ্গল-মহালে শাল, পিয়াশাল), 

মহুল, কুস্থম, পলাশ প্রসৃতি মূল্যবান্ বৃক্ষও জন্মিয়া থাকে । পূর্বে 
জঙ্গল-মহালে এই সকল কাষ্ঠ অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাইত; 
কিন্তু বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথ প্রস্তুত হওয়ার পর হইতে বৎসর বৎসর 

জঙ্গল কাটাইয়া এ সকল কান্ঠ বিক্রীত হইয়া যাওয়াতে মেদ্দিনীপুরে 

সেগুলি ক্রমশঃ দুশ্পাপ্য হইয়। উঠিয়াছে। | 
মেদিনীপুর জেলার মোট পরিমীণ-ফল ৫১১৮৬ বর্গ-মাইল। * ইহার 

আয়তন ইংলগের দশ ভাগের এক ভাগ, স্কটল্যাণ্ড অথবা আর্ল্যাগ্ডের ছয় 

অংশের একাংশ, ডেন্মার্ক অথবা স্ুইজারল্যাণ্ডের 

এক-তৃতীয়াংশ এবং বেলজিয়ামের অর্দেকের 

সমান। ইউরোপের তুবস্ক অথবা ওয়েল্স্ মেদিনীপুর জেলার চেয়ে 

অল্পই বড়। মণ্টেনিগ্রোর ও মেদ্রিনীপুর জেলার আয়তন প্রায় সমান। 

বঙ্গদেশের অন্তর্গত জেলাগুলির তুলনায় ময়মনসিংহ জেল! প্রথম এবং 

মেদিনীপুর গেলা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে । ২৪ পরগণা, 

হুগলী, হাওড়া ও বগুড়া এই চারিটি জেলার মোট আয়তন মেদিনীপুর 

জেলার আয়তনের প্রায় সমান। 

রাজ্যশাসন ও রাজস্ব সম্পর্কীয় নানাপ্রকার কার্যের সুবিধার জন্য 

এই জেলাকে মেদিনীপুর-সদর, কাথি, তমলুক ও 

৬৪ রি ঘাটাল নামে চারিটি উপবিভাগ বা মৃহকুমায় এবং 

নিম্নলিখিত ২৬টি থানায় বিভক্ত কর! হইয়াছে। 
১৯১১ খুঃ অনের সেজাস রিপোর্ট হইতে এই সংখ্যা গ্রহণ করা হইয়াছে। 

কিন্তু সম্প্রতি মেদিনীপুর জেলার জরিপ, জমাবন্দি হুইবার পর ইহার কিছু কিছু 
পরিবর্ভন হইয়াছে দেখা যায়। 

জেলার আয়তন । 



ভৌমিক বিবরণ । ৪১ 

সদর মহকুমা ঃ-( ১) মেদিনীপুর, (২) খড়গপুর) (৩) নারায়ণ- 

গড়, (৪) দীতন, («) গোপীবল্পতপুর, (৬ ) ঝাঁড়গ্রাম, (৭) বিনপুর, 

(৮) গড়বেতা, (৯) শালবনি, (১০) কেশপুর, (১১) ডেবরা, (১২) 

সবঙ্গ। 

কাথি মহকুমা £-(১) কীথি, (২) খাজুরী, (৩) রামনগর, 

(৪) এগরা, (৫) পটাশপুর, (৬) তগবান্পুর । 

তমলুক মহকুমা £--( ১) তমলুক, (২) মহিষাদল, (৩) নন্দিগ্রাম। 

(৪) সৃতাহাটা, (৫) পাঁশকুড়া । 

ঘাটাল মহকুমা £--(১) ঘাটাল, (২) চন্দ্রকোণা, (৩) দাসপুর | 

পূর্বোক্ত ২৬টি থানা ব্যতীত এই জেলার ( নারায়ণগড় থানায় ) 
কেশিয়াড়ী, (তন থানায়) মোহনপুর, (সবঙ্গ থানায়) পিঙ্গলা, 

( গোপীবল্পতপুর থানায় ) নয়াগ্রাম, ( কীথি থানায়) 

বাহিরী ও বাস্থদেবপুর, (ভগবান্পুর থানায়) 

হেঁড়িয়া, (তমলুক থানায়) ময়না, ( মহিষাঁদল থানায়) গেঁওখালী, 
এবং (চন্ত্রকোণ! থানায়) রামজীবনপুর এই দশটি স্থানে দশটি 

পুলিশ-ষ্টেশন আছে। বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের খড়গপুর স্টেশনেও 

একটি পুলিশ-্টেশন আছে 
মেদিনীপুর সদর মহকুমার পরিমাঁথ ফল ৩১২৭০ বর্গ-মাইল। ইহা! 

সাধারণতঃ জঙ্গল-মহাল ও বিলাত-মহাল নামে ছুই ভাগে বিতক্ত। 
বিনপুর, গড়বেতা, শালবনি, ঝাড়গ্রাম ও গোপী- 

বল্পভপুর, প্রধানতঃ এই পাঁচটি থানা জঙ্গলমহালের 
অন্তর্গত। ইহার পরিমাণ ফল ১,৮২৭ বর্গ-মাইল। অবশিষ্ট সাতটি থানা 
বিলাত-মহাল। জঙ্গল-মহালের সর্বত্র যদিও এক্ষণে জঙ্গল নাই,তথাপি 

এখনও উহার স্থানে স্থানে নিবিড় শাল-জঙ্গল দেখিতে পাওয়া যায়। 

পুলিশ-্রেশৰ । 

সদর মহকুমা | 



৪₹ মোদনীপুরের ইতিহাস। 

মেদিনীপুরের জঙ্গল'মহালে গালা, মধু, ধূনা, তসরগুটী, পশুচর্ম, 
হরিনের শিং নানাপ্রকার জন্তর হাড়, পাখীর পালক ইত্যাদি দ্রব্য প্রচুর 
পরিমাণে পাওয়া যায়। মেদিনীপুর সদর মহকুমার বিলাত-মহাল 

ভঙ্গলশৃন্য, সমস্তই কষ্ট ভূমি । | 
মেদিনীপুর জেলার প্রধান নগরের নাম মেদিনীপুর । ১৭৮৩ 

খৃষ্টানদের ২২ শে সেপ্টেম্বর মেদিনীপুর সহর 

মেদিনীপুর জেলার প্রধান নগর বলিয়া ঘোষিত 
হইয়াছে। ইহা! কংসাবতী নদীর তীরে অবস্থিত। অক্ষাংশ ২২, ২৫ 

২৩% উত্তর এবং দ্রাঘিমাংশ ৮৭ ২১৪৫ পুর্ব মেদিনীপুর নগরীর 

সীমা-বিবরণ সম্বন্ধে নিয়লিখিত কবিতাটি প্রচলিত আছে ।__ 

“আবসবাটী যৎ উত্তরস্যাম্ 

গোপৃশ্চ যৎ পশ্চিমদিগ্বিভাগে । 

কংসাবতী ধাবতি দক্ষিণে চ 

স1 মেদিনীনাম পুরী শুভেয়ম্॥” 

মেদিনীপুর কতদিনের নগর, তাহা এক্ষণে সঠিক জানিবার উপায় 

নাই। আইন-ই-আকৃবরীতে জলেশ্বরের মধ্যে মেদিনীপুর একটি 

সুবৃহৎ নগর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । প্রাচীন বৈষ্ণব কবি 

গোবিন্দ দাসের কড়চা হইতে জানা যায় যে, চৈতন্তদেব ১৫০৯ খৃষ্টান 

এই সহরের মধ্য দিয়! শ্রীক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন। * ইহার 
পৃর্ধের যেদিনীপুর সহরের আর কোন সন্ধান এত দিন পাওয়া যায় 
নাই। সম্প্রতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শান্ত্রী মহাশয় শিখর 
ভূমির রাঙ্গা! রামচন্দ্রকৃত একখানি প্রাচীন সংস্কত পুঁথি াবিষকার 

করিয়াছেন। উহার এক স্থানে আছে £-- 

* জয়গোপাল গোস্বামি-সম্পাদিত গোবিন্দ দাসের কড়চা পৃ: ২৮-২৯। 

মেদিনীপুর সহর | 



ভৌমিক বিবরণ ৪৩ 

“শালি-ধানস্ত চোৎপাদ গাঁঙ্িচাদেশে প্রজায়তে 

কষকাণাং ভূরিবাসো যত্র নাস্তি চ কাননম্ 
প্রাণকরাখ্যো নৃপতির্ণগিচাদেশশ্য শাসকঃ, 

মেদিনীকৌষকারশ্চ যস্য পুক্রো মহানভূৎ 

বিহায় গাগ্ডিচাদেশং মেদিনীপুরং জগাম সঃ | ৭৫৪৮ 

বঙ্গদেশে মুসলমানদিগের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইলেও এ দেশের 

স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুত্র স্বাধীন হিন্দু রাঙ্জা ছিলেন। এ প্রদেশে 

প্রাণকর নামে এরূপ একজন রাজ! বাজত্ব করিতেন। প্রাণকরের 

পুত্র যেদিনীকর কর্তৃক এই যেদিনীপুর নগর স্থাপিত হইয়াছিল 
এবং তীহারই নামানুসারে ইহার নামকরণ হইয়াছে । মেদিনী- 

করের প্রণীত মেদিনীকোষ একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। শাস্ত্রী মহাশয় 

অনুমান করেন যে, ১২০* হইতে ১৪৩১ খুষ্টাব্ধের মধ্যে মেদিনী- 

কোষ লিখিত হইয়াছিল। সুতরাং অন্যান করা যাইতে পারে যে, 
উহারই মধ্যে কোন সময়ে মেদিনীপুর নগর স্থাপিত হয়। * 

মেদিনীপুর সহরেই মেদিনীপুর জেলার জজ, ম্যার্জিষ্টরেট-কালেক্টার, 

পুলিশ-স্থপারিট্েগ্ডেট, সিভিল সার্জন, একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, 

পোষ্টেল-সুপারিপ্টেণ্ডন্ট প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারিগণ অবস্থান 

করেন। মেদিনীপুর সহরে একটি জেল! বোর্ড আফিস এবং একটি 

সেপ্টাল জেল আছে। এই জেলে সহত্রাধিক কয়েদী রাখিবার 
স্থান আছে। কয়েদ'দের দ্বারা গালিচা, পাপোষ, বিছানার চাদর, 

বেতের চেয়ার, বেতের টেবিল প্রভৃতি নানাগ্রকার উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি 
প্রস্তুত হইয়া থাকে । মেদিনীপুর সহরের গেড়েরীরাও উৎকৃষ্ট কম্বল 

* মেদিনীপুর শাধা সাহিত্য-গরিধদের ৪র্থ অধিবেশনের সভাপতি মহামহো- 
পাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের অস্ভিভাষণ | 

চি 



ষ্প 

৪3 মেদিনীপুরের ইতিহাস। 

প্রস্তুত করিয়া থাকে। গেড়েরীরা ৪৫ পুরুষ হইল, উত্তর পশ্চিম 

প্রদেশে হইতে আসিয়া এই সহরে বাস করিতেছে। উহাদের 
নিজেদেরই পালিত মেষ আছে এবং উহা হইতেই তাহারা লোম 

সংগ্রহ করিয়া থাকে। * মেদিনীপুর সহরের ন্বর্ণকারগণও নানা 

প্রকার বহুমূল্য অলঙ্কার প্রস্তুত করে। আজকাল মেদিনীপুরের 

চর্দমকারগণও উৎকৃষ্ট জুতা! প্রস্তত করিতেছে । 

সদর মহকুমার অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থানগুপির মধ্যে খড়গপুর সহরের 

নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য । মেদিনীপুর সহর এই জেলার প্রধান 

নগর হইলেও দিন দিন খড়গপুরের যেরূপ ্রবৃদ্ধি 

হইতেছে, তাহা দেখিয়া মনে হয়, এক সমর 

খড়গপুর শুধু এই জেলার নয়, সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ 
স্থান হইয়া উঠিবে। কিঞ্চিদধিক বিশ বৎসর পুর্রে খড়গণুর একটা 
সামান্ত পল্লী ছিল; বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথের সংযোগস্থল হওয়র পর 

হইতেই ইহার শ্রীবৃদ্ধি আরম্ভ হইয়াছে । খড়গপুর হইতে মেদিনীপুরের 

দূরত্ব ৫1৬ মাইল মাত্র । | 
মেদিনীপুর নগরীর দক্ষিণে প্রবাহিত &কংসাবতী নদীর পরপার 

হইতে “জগনীথ রাস্তা” নামে পরিচিত বে প্রশস্ত রাজপথটি উড়িয়া 

প্রদেশের মধ্যে চলিয়া গিয়াছে সেই রাজপথটার উপরেই খড়গপুর 
সহরটী অবস্থিত। পূর্বে এই স্থানে একথণ্ড তরুলতাবিহীন মরুভূমি 
তুল্য প্রস্তরময় সু-উচ্চ সুবিভ্ৃত ভূমিখণ্ড ছিল। লোকে তাহাকে 

“খড়াপুরের দমদমা” ব্লিত। এই দমদমাটি পার্শ্ববর্তী সমতল ক্ষেত্র 
হইতে প্রায় ৪* ফিট উচ্চ ছিল। ইহার উপর দগডায়মান হইলে ৪1£ 
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খড়াপুর | 
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মাইলমধ্যে বৃতাকারে অবস্থিত জনপদগুলি অতি নিয়ভূমি বলিয়া যনে 
হইত | খড়গপুরের এইরূপ স্বাভাবিকী অবস্থা অবলোকন করিয়া বেঙ্গল- 

নাগপুর রেলওয়ে-কোম্পানী উহার উপরিভাগে তাহাদের রেলপথের 

সংযোগস্থল মনোনীত করিয়াছেন । দমদমা ও তৎসন্লিহিত পাঁচ ছয়- 

খানি গ্রাম-সংবলিত প্রায় চৌদ্দহাজার বিঘা ভূমির উপর বৃহদায়তন 
খড়গপুর ষ্টেশন ও অন্যান্য কার্যযালয়াদি সমন্বিত খড়গপুর সহর প্রতিষ্ঠিত, 

হইয়াছে। নানাপ্রকার সুনৃশ্য সুবৃহৎ অষ্রালিকা, সুরুচি-সম্পন্ন মনোহর 
উদ্ভান, তরুরাজি বিরাজিত স্ুপ্রশস্ত পথ, বৈদ্যুতিক আলোক, জলের 

কল প্রভৃতির দ্বারা স্থশোভিত হইয়া খড়গপুর এক্ষণে একটি সুন্বর নগরে 

পরিণত হইয়াছে। সাহেব, বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, মান্দ্রাজী, পার্শা, শিখ, 
নাগপুরী, মারহাটি, হিন্দুস্থানী, উড়িয়া) বেহারী, আসামী প্রভৃতি নানা- 

দেশীয় নানাজাতিয় নানীধর্মাবলম্বী জনগণদ্বারা সমাকীর্ণ হওয়ায় ইহার 
সমধিক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে । খড়গপুরের জল-বায়ুও বিশেষ স্বাস্থ্যকর । 

খড়গপুর বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের প্রধান ষ্টেশন । রেলওয়ে-কোম্পানী 

এইখানে প্রান্ব' ছুই শত বিঘা জমীর উপরে একটি বৈদ্যুতিক গৃহ-বিশিষ্ট 

প্রকাণ্ড কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। এ কারখানায় কোম্পানীর 

যাবতীয্ন কার্ধ্যই নিব্বাহ হইয়া থাকে। খড়গপুরে কোম্পানীর একটি 

প্রথম শ্রেণীর দাতব্য চিকিৎসালয় ও দু্টুটি স্থপরিচালিত ইংরাজী 

বিদ্ভালয় আছে। 

সদর মহকুমার কেশপুর থানার অন্তর্গত আনন্দপুর এবং নারায়ণগড় 

থানার অন্তর্গত কেশিয়াড়ি ও গগনেশ্বর গ্রাম এক সময় তসর-কাপড়ের 

জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। শাদা, নীল, পীত, বেগুনে, 

মযুরকণ্ঠী প্রস্ৃতি নানা রঙ্গের নানাগ্রকার ধুতি, 

শাড়ী এই সকল স্থানে প্রস্তত হইয়া দেশ বিদেশে 

আননাপুর ও 

কেশিয়াড়ী। 



৪৬ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 

বিক্রযার্থ প্রেরিত হইত। সম্প্রতি বিশ পঁচিশ বদর হইল, এই ব্যাবসা 
এ জেল! হইতে এক প্রকার উঠিয়া যাইতেই বসিয়াছে। কলে প্রস্তুত 

'বিলাতী সিক্কের সহিত প্রতিযোগিতায্ব দীড়াইতে না পারাই এই ব্যাবসা- 

লোপের প্রধান কাব্রণ। ১৮৫২ খষ্টান্ে কেশিয়াড়িতে অন্যুন আট 

নয় শত ঘর তীাতির বাস ছিল। এক্ষণে পঞ্চাশ ঘরও আছে কি না 

সন্দেহ। আনন্দপুরও এক সময় বিশেষ বন্ধিষু গ্রাম বলিয়া অভিহিত 
হইত।. আয়তনে ইহা মেদিনীপুর সহর অপেক্ষাও বড় ছিল। অনেক 

ধনী মহাজন এই স্থানে বাস করিতেন। ১৭৯৯ খৃষ্টানদের চুয়াড়- 
বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহীরা এই গ্রামটি দুইবার লুণ্ঠন করিয়া পোড়াইয়া 

দিয়াছিল। 

ডেবরা থানার অন্তর্গত লোয়াদা গ্রামে উৎ্কষ্ট মিছরী প্রস্তত 

হয়। পূর্বে এই স্থানে অনেকগুলি মিছরীর কারখানা ছিল এবং 
এই স্থানে অনেক সঙ্গতিপন্ন মহাজনও বাস করিতেন। লোয়াদার 

মিছরী অনেক স্থানে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইত। কিন্ত 

কয়েক বখসর হইল, এতদঞ্চলে ভয়ানক ম্যালে- 

রিয়ার প্রাছুর্ভাব হওয়ায় গ্রামবাসী ও ব্যাবসায়িগণ অধিকাংশই দেশ- 

ত্যাগ করিয়া চলিয়৷ গিয়াছে । এই কারণে ব্যাবসাটিও দ্বেশ হইতে 

লোপ পাইতে বসিয়াছে।,. লোয়াদার সুবৃহৎ অন্টালিক! ও রাস্তাঘাট 

ক্রমশঃ জঙ্গলাকীর্ণ হইতেছে । | | 
সবঙ্গ থানার অনেক স্থানে নানা প্রকার উৎকৃষ্ট মাছুর প্রস্তত হয়। 

বৎসরে প্রায় চার পাঁচ লক্ষ জোড়া ম্যহর এই জেলায় প্রস্তুত হইয়। 
স্থানান্তরে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইয়৷ থাকে। সবঙ্গ 

থানার মধ্যে চারি পাঁচটি যাছুরের হাট আছে; 

প্রতি হাটবারে প্রত্যেক হাট হইতেই দেড় হাজার ছুই হাজার টাকার 

লোয়াদ। ৷ 

সবঙ্গ | 
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মাছুর বিক্রয় হয়। ম্হাঁজনগণ এ সকল স্থান হইতে মাছুর কিনিয়া 

লইয়া! কলিকাতা এবং অন্তান্য স্থানে বিক্রয় করে। * 

সদর মহকুমার অন্তর্গত গড়বেতা ও দাতনে ছুইটি মুন্সেফী চৌকী 
ও ছুইটি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। নারায়ণগড়ে ও সবঙ্গ থানার 

অন্তর্গত পিঙ্গল! গ্রামেও এক একটি দাতব্য চিকিৎ- 

সালয় আছে। খড়গপুর থানার অন্তর্গত জক্পুর 

ও মালঞ্চ প্রভৃতি গ্রামে, সবঙ্গ থানার পিঙ্গলা, রাঁজ- 

বল্পভ ও গোবদ্ধনপুর গ্রামে, দাতন থানার আগর-আড়া ও নারায়ণচক 

প্রভৃতি গ্রামে এবং নারায়নগড়, কেশপুর ও ভেবর। থানার স্থানে স্থানে 

অনেক কায়স্থ ও সৎ ব্রাহ্মণের বাস আছে। জঙ্গল মহালের অন্তর্গত 
ঝাড়গ্রাম, গিডনী, দহিজুড়ী, শিলদ| প্রভৃতি স্থানের জল বায়ু বিশেষ 
্বাস্থ্ুকর। বায়ু পরিবর্তনের জন্য আজকাল অনেকে এই সকল স্থানে 
আপসিয়৷ থাকেন। 

১৮৫২ থৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী কাথি মহকুমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
সমগ্র বঙ্গদেশর মহকুমাগুলির মধ্যে কীথি দ্বিতীয় স্থান অধিকার 

করিয়াছে । শ্রীরামপুর মহকুমার পরেই কাথি মহকুমার নাম করা হইয়া 

থাকে । কাখি মহকুমার পরিমান ফল ৮৪৯ বর্গমাইল । আয়তনে ইহা 

হাওড়া জেলার দ্বিগুণ । কাি মহকুমার মধ্যে একটি 
_ সুউচ্চ বানুকান্ত,প-শ্রেণী আছে। কাধি মহকুমার 

প্রধান নগর কীথি ধবল-শিখরমাল! শোভিত এই বানুকাত্তপের উপর 

অবস্থিত। এই বালুকাস্ত,প-শ্রেণী পূর্বদিকে রসুলপুর নদীর মোহানা 
' হইতে আরস্ত হইয়া পশ্চিম দিকে নুবর্ণরেখা নদীর মুখ পর্য্যস্ত বিস্তৃত 

গ [5৮1৩ 06075 12095058] 70580590. 850 670905০0610 897551 

10 7908) 0210 115 0. 27. | 
ই 

সদর মহকুমার 

অন্যান্য স্থান। 

কাখি মহকুমা । 
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রহিয়াছে। উহা দৈর্যে প্রায় ২৬ মাইল এবং প্রস্থে কোথাও এক, 
কোথাও অর্ধ মাইলের কমও দেখা যায়। আর কিছু উচ্চহইলে এই 
বানুকান্তপকে বানুর পাহাড় বলা যাইত। ভূতত্ববিদি পঙ্ডিতগণ 
এই বানুয়াড়ীর গঠন সম্বন্ধে অন্ুমীন করেন যে, খৃষ্টীপন তৃতীয় শতাব্দীর 
এক ভীষণ বন্তাব যেরূপে উড়িস্তার চিন্কা উপসাগরের একপার্থে এক 

স্ববিস্তৃত বানুকাময় ভূমিখণ্ড গঠিত হইয়! চিক্কা উপসাগরকে চিন্তা হ্রদে 
পরিণত করিয়াছে এই বালুয়াড়ীও সেইরূপে সেই একই কারণে একই 
সময়ে গঠিত হইয়ান্ছে। মেদিনীপুরের ভৃতপূর্ব কালের প্রত্বতত্ববিদ 
মাননীয় বেলি সাহেবও (মু, ৮. 9165 ) এই যতাবলম্বী * 

কাথি সহরেই কাথি মহকুমার দেওয়ানী, ফৌজদারী ও গবর্ণমেন্টের 

থাস-মহাল অফিসাদি প্রতিষ্ঠিত আছে। কাখিতে একটী দাতব্য 

চিকিৎসালয়ও আছে। শ্াষাততৃ্বির স্পগ্ডিত রায় সাহেব যোগেশচন্্ 
রায় বিদ্ভানিধি মহাশয় অন্যান করেন, কাথির নিকট 

বালুয়াড়ী বা বালুর কীথ আছে বলিয়া এই স্থানের 

নাম কাথি হইয়াছে । + ১৬৭* খুষ্টাবের ভ্যালেন্টিলের মানচিত্রে যে 

স্থান কেন্দুয়া নামে উল্লিখিত হইয়াছে পঞ্চিতগণ এঁ স্থানকেই কীথি 
বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন |: কাথি সহরে সুলভ মূল্যে সাধারণ গৃহস্থের 
৯2005700008007 01108 157007008৩0 10 580110550955 0. 
112৮6 08115901110 60072001010 01 06 01311091010 800 10 08৬৪ ০০০817-60 
10 0৩ 20 0600075 06 0৮15 55901009564 10 1)9 1€801)90 01715 
070০6 079 ০০এংপেঠ ৪000০000060 01015 21766 2170 06109150000 8১ 
10 05011900107 01 11101910010.” 
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+ প্রবাপী, আশ্বিন ১৩১৭--“গ্রামের নাম।” 
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কাখি সহর। 



ভৌমিক বিবরণ। ৪৯ 

উপযোগী এক প্রকার বেতের চেয়ার প্রস্তত হইয়া থাকে । উহা দীর্ঘ- 

কালস্থায়ী এবং দেখিতেও সুন্দর । | 
কাথি থানার অন্তর্গত জুনপুট,দৌলৎপুর ও দরিয়াপুর এবং রামনগর 

থানার অন্তর্গত চাদপুর, বীরকুল, দীঘা প্রভৃতি সমুদ্রতীরবর্তী স্থানগুলির 

জল-বায়ু যেরূপ স্বাস্থ্যকর, এ সকল স্থানের প্রারুতিক দৃশ্তও সেইরূপ 

মনোরম। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন দাজ্জিলিং 
অনাবিষ্কত ও শিমলা-শৈল ছুরধিগম্য ছিল, তখন 

রাজ্যসংস্থাপনের ও দেশব্যাপী অশান্তি নিবারণের 

চিন্তায় কাতর হইয়া ভারতের ২ *:৭4*'৬: ইংরাজগণ সময় সময় 

বিশ্রামলাভের জন্য এই সকল স্থানে আসিতেন। বীরকুল প্রথম গতর্ণর 

জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংসের গ্রীম্মাবাস ছিল। ইষুইগিয়া কোম্পানীর 

আমলের অনেক ক"গঞ্গঠ্েই বীরকুলের উল্লেখ আছে । * 

কাথি মহকুমার সমুদ্র- 
তীরবর্তী স্থান-সমুহ। 
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৫০ মেদ্রিনীপুরের ইতিহাস। 

ওয়ারেন হেষ্টিংদ যে বাংলোতে বাঁস করিতেন, উহা! বহুদিন হইল, 

বঙ্গোপসাগরের গর্ভসাৎ হইয়াছে । কামনগর থানার অন্তর্গত দীঘা 

গ্রামে এক্ষণে একটি ডাক-বাংলো আছে। রাজপুরুষগণ এঁ অঞ্চলে 

গেলে এক্ষণে সেই বাংলোতে বাস করিয়া থাকেন। জুনপুট ও 
দৌলতপুর গ্রামেও এক-একটি ডাঁক-বাংলেো৷ আছে। পৌষ মাসের 
সংক্রান্তির সময় সমুদ্রতীরবর্তী এ সকল স্থানে মেলা বসে; সেই সময় 

সমুদ্রমীন উপলক্ষে তথায় বহুলোকের সমাগম হয়। বস্ষিমচন্দ্রের কপাল- 

কুগুলা উপন্যাসে দৌলতপুর ও দরিরাপুরের কথা আছে। সাহিত্য- 

সম্রাটের অমর লেখনী-সংস্পর্ণে দৌলতপুর ও দরির।পুরের নাম চির- 

স্মরণীয় হইয়1 রহিয়াছে । 

কাখি মহকুমার অন্তর্গত পটাশপুর, ভগবান্পুর, খাজুরী (জরনকা) ও 

রামনগরে এক-একটি দাতব্য চিকিৎপালর স্থাপিত আছে। কাঙ্জলাগড়ে 

বর্ধমানের মহারাজাধিরাজের প্রতিষ্ঠিত একটি 

চিকিত্সালয়ও বিগ্ভমান। ভগবানপুরে এবং খাছুরী 
থানার অন্তর্গত কলাগেছিয! গ্রামে গতর্ণমেণ্টের এক 

একটি খাঁম-মহাল কাছারী আছে। পটাশপুর ও রামনগর থানার 
অনেক স্থানে আজকাল উতরুষ্ট স্তার কাপড় প্রস্তুত হইতেছে । 

রামনগর থানার অন্তর্গত চন্দনপুর গ্রামে পিতলের সুদৃপ্ত ঘটী ও অনান্য 

কাথি মহকুমার 
অন্যান্য স্থান । 

টিটি শা িশী টিটি টা শা াশাীশীশিশশশ৩৮৮১৮৮শ৮৮১ট০০৮০ ০ ০ 
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ভৌমিক বিবরণ । ৫১ 

নানাপ্রকার তৈজস প্রতি প্রস্তত হয়। ভগবান্পুর থানার অন্তর্ীত 

গোগীনাথপুত্ন গ্রথমে উৎকৃষ্ট সুদৃণ্ত পান্বী ও কাঠের দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইয়া 
থাকে । এগরা থানার অন্তর্গত বালিঘাই গ্রামের বাজার এবং পটাশপুর 

থানার অন্তর্গত গোনাড়। গ্রামের মঙ্গলামাড় হাট এতদঞ্চলের মধ্যে 

বিখ্যাত । এগরা (নেগু য়া) গ্রামেই প্রথমে কাথি মহকুমার কার্ধ্যালর়ানি 

প্রতিষ্ঠিত ছিল, পরে এ স্থান হইতে কাথিতে উঠিয়া যায় । পটাশপুর 

থানার অন্তর্গত গোনাড়া, বঙ্লালপুহ" পড়িহারপুর, ধুস্ুদ্ধা প্রভৃতি 

গ্রামে অনেক কারস্থের বাস আছে। | 

তমলুব্ মহকুমা মেদিনীপুর জেলার পূর্বপ্রান্তে এবং কাথে মহকুমার 

উত্তর-পুর্বে অবস্থিত। ১৮৫২ খবষ্টাব্বের নভেম্বর মাসে এই মহকুমাটি 

গঠিত হয়। ইহার পরিমাণ-ফল ৬৫৩ বর্ণ 

মাইল। তমলুকে আজকাল বাল্তি ও ষ্টালের 

টাঙ্ক প্রস্তত হইতেছে । এক সময় এই মহকুমায় রেশম-ব্যবসায়ের 
যথেষ্ শ্রীব্ৃদ্ধি হইগ়াছিল | কিন্তু বিদেশী সিক্কের সহিত প্রতিযোগিতায় 
টিকিয়৷ থাকিতে না পারায় এক্ষণে সে ব্যবসা এক প্রকার বিলুপ্ত 

হইয়া! গিরাছে; অনেক মহাজনই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া কারবার বন্ধ করিয়। 

দিয়াছেন; কেহ কেহ সর্বস্বান্ত হইয়া দেশত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। 

অধিক কি, ওয়াটসন কোম্পানীর মত ধনী মহাজনও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া 

এ অঞ্চল হইতে ব্যবস1 উঠাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছেন। মধ্যে বেঙ্গল 

সিক্ক কোম্পানীও সামান্ততাবে কারবার আরম্ভ করিয়াছিলেন, 
তাহাও এক্ষণে বন্ধ হইয়| গিয়াছে । নীলের ব্যবসাও এক সময়ে এ 

অঞ্চলে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাত করিয়াছিল; কিন্তু তাহাও এক্ষণে সমূলে 
বিলুপ্ত । 

টি [0150১ 0)016৩70 2110 911) 119 ০০90) 0০৫50 ০৫6 1739191 220. 

তমলুক বহকুন]। 



৮টি 

৫২ মেদিনীপুরের ইতিহাস । 

এই মহকুমার প্রধান নগর তমলুক রূপনারায়ণ নদীর পশ্চিমৃতীরে 
অবস্থিত। কলিকাতা হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় ৪ মাইল। ইহার 

অক্ষাংশ ২২* ১৭৫০ উত্তর এবং দ্রীঘিমাংশ ৮৭, 

৫৭৩০ পূর্ব । এই মহকুমার দেওয়ানী ও ফৌজ- 
দারী আদীলত প্রভৃতি ও দাতব্য চিকিৎসালর তমলুক সহরেই 
প্রতিষ্ঠিত। পুর্বে এই মহকুমার অন্তর্গত মছলন্দপুর গ্রামে একটি 

মুন্সেফী আদালত ছিল, ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে উহা! নিকাশী গ্রামে উঠিয়া! বায্ব। 
পরে আবার উহা তথ! হইতে'তমলুকে পুনরানীত হইয়াছে। এই 
মহকুমার অন্তর্গত প্রতাপপুর গ্রামেও একটি মুন্দেকী আগালত ছিল! 
১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে উহা! উঠাইয় দেওয়া হয় । 

তমলুক মহ্কুমীর অন্তর্গত মহিষাদল গ্রামের নাম উল্লেখ যোগ্য । 

মহিষাদলে তত্রত্য রাজার গড়বাড়ী, তাহাদের প্রতিষ্ঠিত বহু দেব-দেবীর 

মন্দির, সুবৃহৎ সরোবরাদি এবং একটি দাতব্য ' 
হা চিকিৎসায় আছে। তযনুক মহকুমার অন্তর্গত 

গেওখালী ও নন্দীগ্রামেও এক-একটি দাতব্য 

চিকিৎসালয় বিগ্ভমান। এই অঞ্চলে পাঁশকুড়া, কোলাঘাট, গেঁওখালী, 

হর্িখালী,তেরপেখিয়া ও কুঁকড়াহাটার বাঁজার প্রসিদ্ধ। এই কয়টা বাজার 

হইতেই এ অঞ্চলে নানাপ্রকার দ্রব্যাদি আমদানী ও রপ্তানী হইস্সা 

থাকে। কুঁকড়াহাটীতে গতর্ণমেন্টের একটি খাসমহাল কাছারী আছে। 
তমলুক মহকুমার স্থানে স্থানে উৎকুষ্ট মাদুর ও বস্ত্রাদি প্রস্তুত হয়। 

তমলুকের মশারির থান প্রসিদ্ধ। এই মহকুমীর অন্তর্গত কেলোমাল, 

তমনুক সহ্র | 

শশী শিট শীট পপ পশীশপিপিত পপশািীপিপীিিশিও পপি শিজপালপপীপিপািপিপিপিশি 
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তৌমিক বিবরণ। ৫৩ 

মধ্যহিংলী, পুলসিটা' প্রসতি গ্রামে অনেক কায়স্থের বাস আছে। তমলুক 
মহকুমার অনেক স্থলে অনেক সংখ্য শিক্ষিত ব্রাহ্মণেরও বাস দুষ্ট হয়। 

ঘাটাল মহকুমা মেদিনীপুর জেলার উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত । ৯৮৫০ 
পুঃ অন্দে এই মহকুমা প্রতিষ্ঠিত হয়। ততৎকালে এই মহকুমার কার্য্যা- 

লয়াদি গড়বেতায় প্রতিঠিত থাকায় ইহা “গড়বেতা 

মহকুমা” নাঘে অতিহিত হইত। পরে হুগলী 

জেল! হইতে চন্দ্রকোণ। পরগণ! বিচ্ছিন্ন করিয়া এই জেলার সহিত 

সংযুক্ত করিয়া! দিলে, ঘাটাল সহর এই মহকুমার প্রধান সহর বলিয়া 

গণা হর এনুং গড়বেত] মহকুমার পরিবর্তে এই মহকুম! “ঘাটাল 

মহকুমা” নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। ঘাটাল মহকুমার 

পরিষাণফল ৩৭২ বগগ-মাইল। ঘাঁটাল নগর শিলাবতী নদীর তীরে 

অবস্থিত। ঘাটালের দেওয়ানী ও ফৌজদারী কার্ধযালয়াদি এই নগরেই 

প্রতিষ্ঠিত আছে। ্বগীয় রমেশচন্দ্র দত্ত যখন মেদিনীপুরের ম্যাঁজি- 

' &্রেট-কালেক্টার ছিলেন, সেই সময় ঘাটালের ফৌজদারী কার্য্য।লয় এক- 

বার কিছু দিনের জন্য গড়বেতায় উঠিয়া গিয়াছিল। (১৮৯২) ঘাটালেও 
একটি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। 

ঘথাটাল মহকুমার অন্তর্গত চন্দ্রকৌণাঁ, ক্ষীরপাই, রামজীবনপুর, বীধা- 

নগর প্রভৃতি স্থানে উতরুষ্ট ধুতি, শাড়ী, চাদর ও ছট-কাপড় ইত্যাদি 

প্রস্তুত হইরা থাকে । এ সকল স্থানে বহুসংখ্যক 

৬5 তাতির বাস আছে। পুর্বে তাহারা সকলেই 

কাপড় প্রস্তুত করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত। 

তাহাদের প্রন্তত কাপড় তারতের বহ্স্থানে নীত হইয়া উচ্চ মূল্যে 
বিক্রীত হইত * কিন্ত পরবন্তিকালে প্রচুর পরিমাণে বিলাতী 

ক্গ 1)1500106 08250065670, 126. 

ছাটাল মহকুমা | 
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কাপড়ের আমদাঁনী হওয়ায় দেশীয় কাপড় প্রতি্ৌগিতায় বিলাতী 

কাপড়ের সমকক্ষ হইতে না পারাতে এ সকল তাতির অধিকাংশই 

এক্ষণে জাতীয় ব্যবস! ত্যাগ করিয়! কৃষিকার্ধ্য অবলম্বন করিয়াছে । 

তথাপি এখনও এ সকল স্টনের প্রস্তুত কাপড় অনেক স্থানেই প্রেরিত 

হইয়া থাকে । | 

ঘাটাল মহকুমার নান স্থানে রেশমের বস্ত্রীদিও প্রস্তুত হর়। 

প্রতি বংসর & সকল স্থান হইতে অনুযূন ২০,০০০ পাউও রেশম উৎপন্ন 
হইয়। থাকে । * চন্দ্রকোণা, রামজীবনপুর, ঘাটাল ও খড়ারের কাসা 

ও পিত্তলের বাঁসন প্রসিদ্ধ | মাননীয় কামিং (1307). ৯]... 0 0010- 

1001006 0. এ. ].১ 0.1. ঘ.১ [. 0. 5.) সাহেবের রিপোর্ট হইতে জান; 

যায় যে, সমস্ত বঙ্গদেশের মধ্যে যে সকল স্থলে কীসা ও পিত্তলের বাসন 

প্রস্তুত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে মেদিনীপুর জেলায় এই ব্যবসাটি বিশেধ 

শৃদ্ঘল| ও সুপ্রণালীর সহিত পরিচালিত হইতেছে । এই স্থানের ব্যব- 

সায়িগণ বিশেষ সঙ্গতিপন্ন ; ভাহারা ষ্টেট সেটেলমেন্ট, জাপান প্রভৃতি 

স্থান হইতে টীন,তামা ইত্যাদি ধাতু সম্ভবমত সুলত দরে প্রচুর পরিমাণে 
কিনিয়া আনিতে পারেন বলিয়া এই ব্যবসায়ে বিশেষ লাভবান্ হইতে 

পারিয়াছেন। বস্ততঃ তাহার ব্যবসাটিও বিশেষ নিপুণতার সহিত 

চালাইতেছেন। এক এক জন ব্যবসায়ীর কারখানায় শতাধিক ব্যক্তি 

কার্য করিরা থাকে । খড়ার সহরের মোট অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় নয় 

হাজার; তন্মধ্যে প্রায় চারি হাজার লোক এই ব্যবসা দ্বারা জীবিকা 

নির্বাহ করে। + কামিং সাহেব লিখিয়াছেন যে, খড়ার কাসার থালা 

ঙ্জ 1২0510৮0100 10009010] 105)11017 2170 11095199005 10. 1301)081 

17 19098 1216 11, 0, 24. 

11700050718] 150510102 2100 12103199015 12 1367881 7). 25. 



ভৌমিক বিবরণ । ৫৫ 

ও ঘাক্্রাল গাড়,র জগ্ঠ বিখ্যাত। ঘাটাল মহকুমায় নানাপ্রকার 

মাটার হাড়ি-কলদসী ইত্যািও প্রস্তুত হর এবং বিক্রয়ের জন্য নান! 

স্থানেও প্রেরিত হইয়া থাকে । * চন্দ্রকোণার মটকী ঘ্ৃত এ দেশে 

প্রসিদ্ধ । | 

ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত ক্ষীরপাই সহরে পূর্বে একটি মহকুমার 

কার্ধ্যালর্ প্রতিষ্ঠিত ছিল। ততৎ্কালে এ জেলার অন্তর্গত চন্ত্রকোণা, 

ঘাটাল প্রভৃতি স্থান হুগলী জেলার অন্তর্গত ছিল। 

চা জা এ অংশ ও বর্তমান হুগলী জেলার কিয়দংশ 

_. লইয়াই ক্ষীরপাই মহকুমা গঠিত হয়। পরে ক্ষীর- 

পাই হইতে মহকুমার কার্য্যালয় জাহানাবাঁদে উঠিয়। যায়। জাহানাবাদ 

মহকুম| অধুনা আরামবাগ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে । উহা এক্ষণে হুগলী 
জেলার অন্যতম মহকুমা । ঘাঁটাল মহকুমার অন্তর্ঘত ক্ষীরপাই) 

চন্দ্রকোণা, খড়ার, রামজীবনপুর এবং ইড়পাল৷ গ্রামে এক-একটি 

দাতব্য চিকিৎসালয় আছে । 
ঘাটাল মহকুমার অনেক গ্রামে উচ্চ-শিক্ষিত বহুসংখ্য ব্রাহ্মণ ও 

কায়স্থের বাস। এই মহকুমার অন্তর্গত চন্দ্রকোণ। গ্রামে ভারত-গৌরব 
লর্ড সত্যেন্্রপ্রপন্ন সিংহের পুর্বপুরুষগণের আদিবাস ছিল। পরে 
তাহার এ স্থান হইতে উঠিয়৷ বীরভূম জেলার অন্তর্গত রাইপুর 
গ্রামে বাস করেন। অগ্যাপি চন্দ্রকোণায় সিংহবংশের প্রতিষ্ঠিত 

পষ্করিণী প্রস্থতির নিদর্শন আছে। প্রাতংম্মরণীয় ন্বগীয় ঈশ্বরচন্দ্র 

বিদ্যাসাগর মহাশয় এই মহকুমার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন । এই অতুল সৌভাগ্য-সম্পত্তির অধিকারী হইয়াই আজ 
মেদিনীপুর সমগ্র ভারতের মধ্যে একটি উচ্চ স্থান লাত করিতে সমর্থ 

সপীলপপপীপিসলা পা পপ শপে 

*. 11000130121 05101010 200 17203816065 112 36782 70. 14. 



৫৬ মেদিনীপুরের ইতিহাস । 

হইয়াছে। বারসিংহ গ্রামে অগ্ভাপি বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের বাটা ও 
তাহার প্রতিষ্টিত উচ্চ ইংরাজী বিষ্ালয়টি বিদ্ভমান আছে। বঙ্গবাসী 
সেদিন মহাসমারোহে মহাত্বা রাজা রামমোহন রায়ের জন্মভূমি 

রাধানগরে তাহার স্বতিরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন; এইবার তাহার 
বীরসিংহের এই পিংহ-শিগুটির জন্মভূমিতে তাহার স্থতিরক্ষা কল্পে 

একটা কিছু স্থায়ী বন্দোবস্ত করিবেন নাকি? 

পরগণাগুলির উৎপত্তির ইতিহাস প্রথম অধ্যায়ে দিয়াছি। মেদিনী- 

পুর জেলায় এক্ষণে ১১৫টী পরগণা আছে। সেগুলির নাম ও বিগত 

পরগণাবিভাগ | ১৮৭২--৭৮ খুঃ অব্দের রেভিনিউ সার্ভের সময় 

উহাদের পরিমাণ-ফল (বর্গ মাইল) যেরূপ নিরূপিত 

হইয়াছিল, নিয়ে তাহা উদ্ধৃত কয়িয়! দেওয়া! হইল £__ 

(১) অমর্শী ৪০৯৫ (২) আমিরাবাদ ৩:৫৫ (৩) অরঙ্গানগর 
১৮৬৯ (৪) বাহাছুরপুর ৮৫৬১ (৫) বাহিরীঘুঠা ৪৬:০৫ (৬) 

বজরপুর ৬"১০ (৭) বলরামপুর ৫৯'৭* (৮) বাঁলজোড়া ৯৩৭৩ 

(৯) বালিসিতা ৫৮৫ (১০) বালিসাই ১১.৮৯ (১৯) বরদা 

2৯১৫ (১২) বৌড়ইচোর ২২'৩২ (১৩) বারাজিত ৬৪৩ (১৪) 

বাটাটাকী ১১:৪৫ (১৫) ক ইন্টবাজারি ৯০০ (১৬) বেলাবেড়্যা 

২০৬০ (১৭) ভাইটগড় ২০৬ (১৮) তোগরাই ১৯৫৩ (১৯৯) 

ভূয়ামুঠা ১৬০৫ (২) ভুরশুট ১৭৪ (২১) বারকুল ২৭২৮ 

(২২) বিশওয়ান ৩৮৩০ (২৩) বগড়ী ২৪৫৮৩ (২৪) ব্রাক্মণভূম 
৯৩৬৬ (২৫) চন্দ্রকোণা ১২৪.০৪ (২৬) চিতুয়া ১০৪.১৯ (২৭) 

চিয়াড়া ৩৩৮৩ (২৮) দক্ষিণমাল ৪'৫৪ (২৯) দতনচোর ৪০.৩০ 

(৩০ ) দণ্টখড়ই ৪'১২ (৩১) দততমুঠা ১৬৯১ (৩২) ধারেন্দা ৩৬১৬ 

(৩৩) ঢেকিয়াবাজার ২৫৫৩ (৩৪) দিগপারই ২৯৩৫ (৩৫) 
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দ্বিপাকিয়ারচাদ ৩৩৪৫ (৩৬) দোরো। ছবনান ৭১ ৩০ (৩৭) এগরা- 

চোর ৩০৪৭ (৩৮) ইড়িঞ্ি ৬৯২৬ (৩৯) গগনেশ্বর বা বাগতুম 

৪৫'১৪ (৪০) গাগনাপুর ৩০৯৬ (৪১) গওমেশ ১৪২ (৪২) গুমাই 
১৩৪৯ (৪৩) গুমগড় ৯৯*৭৯ (৪৪) হাভেলীজলেশ্বর ০৮২ (8৫) 

কশবা হিজলী ১৮৫০ (৪৬ ) চক ইসমাইলপুর ১৬৮১ (8৭) জলামুঠা 
€২"১৭ (৪৮) জামবণী ১০৩৯৬ (৪৯)জামিরাপাল ৮৯১ (৫০) 

জামন]| তপৃপা ৩০৪ (৫১) জাহানাবাদ ৩৯৭ (৫২)ঝাড়গ্রাম ১৭৫ 

২৬ (৫৩) ঝাঁটিবনী বা শিলদা ২৪৩৮৩ (৫৪) জুলকাপুর ৫ ৬৮ 
(৫৫) কালরুইতগ্লা ২:৫৯ (৫৬) কালিন্দিবালিপাই ৩২৩৫ (৫৭) 

কাকরাজিত ৪"১৪ (৫৮) কাকরাচোর ২১২ (৫৯) কাশীজোড়া 
১১৯*০৪ (৬০) কাশীজোড়। কিনমণ্খ ০৪৭ (৬৯) কাশ্িমনগর ৬"৫৬ 

(৬২) কেদারকুণ্ড ৪৭০৪ (৬৩ ) কেশিয়াড়ী ৮০৯ (৬৪) কেশিয়াড়ী 

কিসমৎ্ ৪৭ ( ৬৫) খালিসা তোগরাই ০৮৫ (৬৬) খান্দার ১৪৭৫২ 

, (৬৭) খড়গপুর ৪৩৬৬ (৬৮) খড়গপুর কিসমৎ ৪১২ (৬৯ ) খটনগর 

৬৭৮২ (৭০) খেলাড় নরাগ্রাম ১৮৮৯৪ (৭১) কুড়লচোর ৪৩৫৬ 

( ৭২) কুতবপুর ৪৫'০৩ (৭৩) লাটশাল ২৭০ (৭৪) মাজনামুঠা ৮৩:৫৯ 
(৭৫) মল্লভূম বা ঘাটশিল! ১৩৪৪ ( ৭৬) মণ্ডলঘাট ৩৬২১ (৭৭) 

খারিজ মগ্ডলঘাট ১৩:৯২ (৭৮) মনোহরগড় ৩:৮৩ (৭৯) মাৎকদাবাদ 

৩১৯ (৮০ ) মাৎকন্দপুর বা কল্যাণপুর ৩৯৮৮ (৮১) ময়নীচোর ৭৫" 

৫৭ (৯২) মেদিনীপুর ৩৭১ ৫৩ (৮৩) মিরগোদী ২২২৬ (৮৪) 

মহিষাদল ৬২৯৯ (৮৫) নাড়াজোল ১১৯৬ (৮৬) মেদিনীপুর কিসমৎ 

১৫২০ (৮৭) নারাঙ্গাচোর ১৪০২ (৮৮) নারায়ণগড় ১৫৬৮ (৮৯) 

নারাক্ণণগড় কিসমৎ্ড ৮৪৪ (৯০) নাড়,মামূঠা ৫৫৭৬ (৯১) কেওড়া- 
মাল নয়াবাদ 8৪৭ (৯২) মাজনা নয়াবাদ্দ **৫১ (৯৩) নয়াবসান 



৫৮ মেদিনীপুরের ইতিহাস । 

১৫১৫৬ (৯৪) পাহাড়পুর ২৩৩২ (৯৫) পটাশপুর ৬৩৫৩ (৯৬) 

পটাশপুর কিসমৎ ১০ ৫৩ (৯৭) প্রতাপভান ১৫৫২ (৯৮) পুরুষোত্তম- 
পুর ১৩৬৬ (৯৯) বাজগড় ১৭৯০ (১০০) ব্ামগড় ৪০৭৩ (১০১) 

বৌোহিনী মৌভাগার ৪২২১ ! ১০২) সবঙ্গ ৮৫৬৩ (১০৩) সাহাপুর 

৫৭'৫০ (১০৪) সাহাপুর কিসমৎ .২ ১৫ (১০৫) সেক পাঁটনা ০৪০ 

(১০৬) সীকাকুল্যা বা লালগড় ৫২ ৫৩ (১০৭) সরিফাবাদ ২২২ 

(১০৮) শীপুর ৬৩৫ (১০৯) শীপুর. কিসমৎ ২'৭০ (১১০) সুজামুঠা। 
8৫২৭ (১১১) তমলুক ৯৯৭৭ (১১৯২) তেরপাড়া ৯৪৯ (১১৩) 

তুরকাচোর ১৪:৪৯ (১১৯) উত্তর বিহার ২৫০০ (১১৫) ওলমার। 

( মরুরভগ্জের রাঁজ্যভুক্ত গড়জাত মহাল ) ১২'০৯। 

বিগত ১৯১১ৃঃ অব্দের আদম স্ুুমারীর সময় এই জেলায় ১১১৩১৬টি 

গ্রাম ও নিয়লিখিত ৮টি মিউনিসিপ্যাল সহর ছিল ।_-(১) মেদিনীপুর 

(২) খড়গপুর, (৩) ঘাটাল, (৪) খড়ার, (৫) 

রাঁমজীবনপুর, (৬) চন্দ্রকোণা, (৭) তমলুকঃ 

(৮)ক্ষীরপাই। এই আটটি সহরের মধ্যে তমলুক মিউনিসিপ্যালিটা 
সব্দ-পুরাতন, ১৮৬১ খুঃ অন্দে এই মিউনিসিপ্যালিটী স্থাপিত হয়। 

ইহার পর ১৮৬৫ খুঃ অবে মেদিনীপুর, ১৮৬৯ খুঃ অব ঘাটাল ও চন্দ্র- 

কোণা) ১।৭৬ থৃঃ অন্দে ক্ষীরপাই ও রামজীবনপুর এবং ১৮৮৮ খুঃ 

অন্দে খড়ার মিউনিসিপ্যালিটী গঠিত হইয়াছে । খড়গপুর সহর বেঙ্গল- 

নাগপুর রেলপথ প্রস্তত হইবার পর অল্পদ্বিন হুইল স্থাপিত । কীখিতে 

মিউনিসিপ্যালিটী নাই। 

গ্রাম ও নগর | 
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এতিহাসিক-বিবরণ। 

তৃতীয় অধ্যায়। 
_ স্পটে উপ 

প্রাটান কাল। 

ভারতবর্ষের কোন প্রদেশেরই পূর্বতন ইতিহাস সংগ্রহ করা 
প্রাগৈতিহাসিক. ছুরূহ ব্যাপার বিশেষতঃ বঙ্গদেশের; অত- 

দুগ। এব বলা বাহুল্য যে, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মেদিনীপুর 

জেলার প্রাচীন ইতিহাসও তিমিরাবরণের অন্তরালে অবস্থিত। 

প্রাগৈতিহাসিক যুগে মেদিনীপুর জেলার অবস্থা যে কিরূপ ছিল, 

তাহা এক্ষণে নির্ণয় কর] অসম্ভব | বঙ্গদেশ পল্লিমাই'৫ দেশ; ভারত- 

বর্ষের অগ্ান্ত দেশের তুলনার ইহা বয়সে নবীন। তবে ইহার 
উত্তর, দক্ষিণ-পূর্ব ও দাক্ষণ-পশ্চিম সামান্তস্থিত পার্কত্য প্রদেশ- 
গুলির ভূমি অতি প্রাচীন। মেদিনীপুর জেলার পশ্চিম অংশের 
কিরদংশও পূর্বোক্ত দক্ষিণ-পশ্চিম প্রদেশের অন্তর্গত। ১৮৮৩ খুঃ 
অবে এ প্রদেশের বিনপুর থানার অন্তর্গত, ঝাটিবনী বা শিলদা 
পরগণাঁর তাযাছুড়ী গ্রাের নিকটে একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের পাদদেশে 
একখানি তাশ্রনির্মিত কুঠার-ফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহ] এক্ষণে 

কলিকাত| মিউজিয়ামে দেখিতে পাওয়া যায়। স্বনামখ্যাত ঞ্রঁতি- 

হাসিক শ্রীযুক্ত রাখাল দ্বাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 

বাঙ্গালার ইতিহাসের প্রথম ভাগে উহাঁর 'একখানি ছবি দিয়াছেন। 



৬০ মেদ্রিনীপুরের ইতিহা স। 

কুঠারখানি ৭+১০ইঞ্চি দীর্ঘ ৬৪০ ইঞ্চি প্রস্থ, এবং ০৬৩ ইঞ্চি পুরু; 
ওজনে প্রায় দুই সের। * বাঙ্গালার অন্তান্য পার্বত্য প্রদেশের স্থানে 

স্কানেও তাত্রনির্মিত নানাপ্রকার অস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াচ্ছে। পুরাতত্ববিদ্- 

গণ অনুমান করেন, এই সকল অস্ত্র “তাম্ের যুগের? নিদর্শন | তাহার! 

প্রাগৈতিহাসিক যুগকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; 
প্রস্তরের যুগ (30709 46), তারের যুগ (0০90097 886 ) ও লৌহের 

যুগ (1107. 8৫০ )। তাহারা বলেন, তানির্মিত অন্ত্রমুহ মানব- 
জাতির সর্ধপ্রাচীন ধাতব অন্ত্র। ইহার পুন্বে আদিম মানব ধাতুর 
ব্যবহার জানিতেন না । তাহার! তৎকালে প্রস্তর-নির্মিত অন্ত্র ব্যবহার 

করিতেন। এই কারণে পগ্ডিতগণ ধাতব অস্ত্র-নির্মীণকাল পর্যন্ত 

সময়ের নাম পপ্রস্তরের যুগ" দিয়াছেন। পরবন্তিকালে ধাডু আবিষ্কৃত 
হইলে মানবগণ শিলানির্মিত আমুধ পরিত্যাগ করিয়া ধাতন।শ্তি অন্ত 

ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন । 1 বোধ হয়ঃ তামের বনু পরে 

লৌহ আবিষ্কত হইয়াছিল; সেই কারণে বছুকাল যাবৎ এতদেশে 
তাম্রের ব্যবহার ছিল। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, খষ্ট-পুব্বাব্ধ চারি 

সহস্র হইতে দুই সহজ খুষ্ট-পৃর্বাব পর্য্যন্ত প্রাচীন বাবিরুষ (1385107)) 
দেশে তারের ব্যবহার ছিল। পরবন্তিকালে আধ্য-বিজয়ের পর হইতে 
বাবিরুষ, মিশর (12857) প্রভৃতি প্রাচীন দেশ-সমূহে লৌহ-নিশ্শিত 
অস্ত্রশস্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই কারণে তাহারা 

অনুমান করেন, অর্ফোপিজগরের সময়ে অথবা তাহার অব্যবহিত 
পরে লৌহের ব্যবহার আরম্ভ হয় এবং ক্রমশঃ তামের ব্যবহার 

*. (০208105010 270 নুরাঃ৫ 13001 060১০ /১7০1001021651 (.01160610175 

1) 000 10012) 11059010021 11 1), 485. ৰ 

+ বাঙ্গালার ইতিহাসে--১ম ভাঙগ--রাধালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ১*--১৯। 



এঁতিহাসিক বিবরণ। ৬১ 

উঠিয়া যায়। * কিন্তু এক্ষণে সেই সকল যুগের সীমা-নির্দেশ 

করা সুকঠিন। বিশেষতঃ ভিন্ন তিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে মানব- 

জাতির পরিবর্তন সংঘটিত হওয়াতে কোন্ সময়ে কোন্ দেশের যুগ- 
বিপ্লবের ফলে যে সেই সেই দেশবাসীকে প্রস্তরথণ্ডের পরিবর্তে 

ধাতুখণ্ডের অন্বেষ॥ করিতে হইয়াছিল, .তাহা৷ অগ্ঠাপি নির্ণীত হয় 

নাই। সুতরাং মেদিনীপুর জেলায় প্রাপ্ত তাম্রনির্মিত কুঠারফলক- 

খানি বা বাঙ্ষালার অন্ান্ স্থানে যে সকল প্রস্তর বা তাত্রনির্মিত 

অস্ত্র আবিক্কত হইয়াছে, সেগুলি যে কত সহস্র বৎসর পূর্বের 

যানব-সত্যতার নিদর্শন, তাহা বলিবার উপায় নাই! 

পু৫' 54বিশ্পথ বলেন? বৈদিক যুগে বাঙ্গালা দেশে আর্ধ্য-জাতির 

বসতি ছিল না। বেদের সংহিতা-তাগে বঙ্গাদি 

দেশের নাম নাই। অথর্ববেদে মগধের “বগধ, 

এবং খক্-সরং৫হতায় “কীকট+ নাম আছে। ইহাতে বুঝা যায় বৈদিক 

কালের পর অঙ্গাদি দেশে আধ্্য-জাতির বসতি হয়। অঙ্গদেশ হইতে 

আর্ধ্য সভ্যতা পু) বঙ্গ, সুন্গাদি দেশে বিস্তৃত হইয়াছিল। সে 

কত কালের কথা নিশ্য় করিয়া বলা যায় না; পুরাণে অঙ্গ রাঁজ- 

গণের পরিচয় আছে, কিন্তু পু বঙ্গাদিদেশের রাজ-বংস বা রাজ- 

গণের বিশেষ কোন কথা নাই। এঁতরেয় আরণ্যকে প্রথম বঙ্গনাম 

দেখিতে পাওয়া যায়। যথা 

ইমাঃ প্রজান্তিআো অত্যায় মায়ং স্তানীমানি বয়াংসি বঙ্গীবগ- 

ধাশ্চের পাদান্যান্তা অর্কমতিতো] বিবিশ্র ইতি ।-২১৯ 
এতরেয় আরণ্যক রচনাকালে বঙ্গ, বগধ ও চেরদেশবাসিগণকে 

আর্ধ্গণ পক্ষীব জ্ঞান করিতেন। প্্রত্মতত্ববিদূ ও নৃতত্ববিদৃ-পণ্ডিত- 
* বাঙ্গালার ইতিহাস--১ম ভাগ--পৃত ১৩--১৫। 

বৈদিক যুগ । 



৬২ মেদ্রিনীপুরের ইতিহাস । 

গণ অনুমান করেন যে, এতরেয় আরণ্যকে আধ্যগণ যাহাদিগকে 

পক্ষীজাতিয় মনুষ্য মনে করিতেন, তাহার! দ্রবিড় জাতিয় ছিলেন । 

* তীহারা ইহাঁও স্থির করিয়াছেন যে, ভারতবর্ধই দ্রবিড় জাতির 

প্রাচীন আবাস ভূমি) তাহারা অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারভ- 

বর্ষে বাস করিয়া আসিতেছেন এবং এই ভারতবর্ষ হইতেই প্রাগৈতি- 

হাঁসিক যুগে তীহারা খুষ্টের জন্মের তিন সহত্্র বৎসর পূর্বে বাবি- 
রুষ অধিকার করিয়া বাবিরুূষ ও অন্থুরের প্রাচীন সভ্যতার ভিত্তি 

স্থাপন করিয়াছিলেন। 1 

প্রাচীন দ্রবিড় জাতিই বঙ্গ মগধের আদিম অধিবাসী | মহা- 

মহোপাধ্যায় প্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশর অনুমান করেন যে 

আরধ্যগণ আপনাদের বসতি বিস্তার করিয়া যখন এলাহাবাদ 

পর্য্যন্ত উপস্থিত হন, তখন তাহারা বাঙ্গালার সভ্যতায় ঈর্যাপরবশ 

হইয়া বাঙ্গীলীকে ধর্মজ্ঞানশন্ত এবং ভাষাণন্ঠ পক্ষী বলিয়া বর্ণনা 

করিয়াছিলেন। তিনি অনুমান করেন (য, এক সময়ে বঙ্গে এই 

দ্রবিড় জাতির বিশেষ প্রাধান্য ছিল এবং এই মেদীনীপুর জেলার 

অন্তর্গত বর্তমান তষলুক নগর তাহাদের একটা প্রধান নগর ছিল। 

তিনি লিখিয়াছেন “তমলুক, বাঙ্গালার প্রধান বন্দর । অশোকের 

সময় এমন কি বুদ্ধের সময়ও তমলুক বাঙ্গালার বন্দর ছিল। তমলুক 

হইতে জাহাজ নানা দেশে যাঁইত। ফা-হিয়ান তমনুক হইতেই 
গিয়াছিলেন, একথা সকলেই জান্পেন। অনেক প্রাচীন গ্রন্থেও তম- 

** বালালার ইতিহাস--১ম ভাগ--পৃঃ ১৯ | 
+ ছু, [. [78119106 4001901 13196010 ্  ৮৩ ভা 72850 00, 

০ 

? বঙ্গীয় সানহত্য সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনের অভারথনা সমিতির সভাগতির 
অভিভাষণ-_মানসী-বৈশাধ-_১৩২১ | 
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লুকের নাম পাওয়া যায়। তমলুকের সংস্কৃত নাম তাম্রলিপ্তি। 

তামলিপ্তি শবের অর্থ কি, সংস্কত হইতে তাহা! বুঝা যায় না। সংস্কৃতে 
তাশলিপ্তির মানে তামায় লেপা। কিন্তু তমলুকের নিকট কোথাও 
তামার খনি নাই। তমলুক হইতে যে তামা রপ্তানী হইত তাহার 
কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। প্রাচীন সংস্কতে উহার নাম দামলিপ্তি 
অর্থাৎ উহা দামল জাতির একটী প্রধান নগর। বাঙ্গালায় যে এক 

কানে দামল বা তামল জাতির প্রাধান্য ছিল ইহা! হইতেই তাহা 
কতক বুঝা যায়। এখনকার £10)10001921509র। স্থির করিয়াছেন 

ষে, বাঞ্ালী মঙ্গল ও দ্রবিড় জাতির মিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে ।” * 

“আঠার শত বৎসর পূর্নের তামিল” নামক গ্রন্থেও অনুসন্ধিৎস্ 
পণ্ডিত কনকসভই পিলেও লিখিরাছেন “81০3৮ 0£ (0৪ 11010- 

1100. 01025 9101212090. 10 30006] 17018 001] 

পু 220101, চি 21656 61210001206 0205 ৪৮ 1116 10701) 

0? [119 000৭5 800 0013 2090013 10 009 08779 

4 1210115 0% ৮010 0095 ৮৪79 00119001591 1010৬) 

10076. (118 1009 20101] 101)810118015 0£ 1)০০00810. 

176 18007618071] 209815 (০ 09 (11519601801 217 

৪02%80020€ ঠ5 ০৫. [02110 41106. [হাতার 

1055 21৩ 2110060 (0১ 91016 0) 175 7003915 20 

0153 ৪3 10109015050 36768] 800. 20101017% ১6৪ 

0029 1) 006 271 200 7315020 60209511567 ৮65 

10007) 25112172115 0105 2০১৮ 09081199. 019৮ 120 

* বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সপ্তম হিনিনিরানা অভ্যর্থনা ডা সভাপতির 
আঅভিভাবণ--যানসী- বৈশাখ) ১৩২১। | 
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0০0: ৪ 016 07000) 01 082865. ” 

তাত্রলিপ্তি পালিভাষায় তামলিপ-টী রুপ পরিগ্রহ করে। তামিল 
শব্দও তাহা হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকিবে । সুপপ্ডিত রাধাকুমোদ 

মুখোপাধ্যায় মহাশয় “70120 9816108” নামক তাহার সুবিখ্যাত 

গ্রন্থে কনকসতই পিলে মহাশয়ের মত প্রীমাণ্য বলিয়াই গ্রহণ 

করিয়াছেন। + ঢাক! সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত “প্রতিতা” 
পত্রিকায় শ্রীযুক্ত যজেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় “বাঙ্গালা ও দ্রাবিড়ী 

তাষা” শীর্ষক প্রবন্ধে পিলে মহাশয়ের উক্ত মতের সমর্থন করিয়া 

লিখিয়াছেন “পিলে মহাশয়ের অন্ুমান যদি ভ্রান্ত না হয় তাহা হইলে 

এই একটী যুক্তি প্রদর্শিত হইতে পারে যে, তামলিপটী হইতে 

দক্ষিণ ভারতে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিলে, তামিলের৷ যে সকল 
বাঙ্গালা শব্দ সচরাচর ব্যবহার করিত, দাড়ী, নাঁড়ী, হ্াড়ী, ভুড়ী 

প্রভৃতি তৎ সমুদয়ের অবশেষ ।” ; পৃথিবীর ইতিহাস প্রণেত। 

শরদ্ধাম্পদ পণ্ডিত হুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় পিখিয়াছেন “যেমন 

বিজয় সিংহ হইতে সিংহলের নামকরণ হইয়াছে বুঝিতে পারি 

তেমনই বঙ্গের এক সময়ের রাজধানী তাম্রলিপ্তের নামানুসারে 

তামিল দেশের নামকরণ হইয়াছিল বুঝা যায় ।” £ 
পূর্বোক্ত মনম্বীগণের এই সকল সিদ্ধান্ত হইতে প্রমাণ হইতেছে 

বে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে উত্তর ভারতে আর্ধ্য সভ্যতা বিস্তৃত হইবার 

7810115 151£1006610 70110150628 &2০-চ, 46১ 235. 

[70190 51011010108) 0,745. রশ 

1 প্রতিভা--জৈষ্, ১৩১৯ | 

& পৃথিবীর ইতিহাস--৪র্থ খও-_পৃঃ ১৬০ । 
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বহুকাল পূর্বে তাঅলিপ্তের সত্যতাই দেশ-বিদেশে পরিব্যাপ্ত ছিল। 
তাম্লিপ্তের অধিবাসীরাই দক্ষিণ-ভারতে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন 

করিয়াছিলেন এবং সেখান হইতে গিয়াই তাহারা খুষ্টের জন্মের 

তিন সহজ বসর পুর্বে সুদূর বাবিরুষ ও অস্থুরে বিজয়-পতাকা 

উড্ডীন করিয়াছিলেন । অধ্যাপক হল অনুমান করেন, ভূমধ্যসাগর 

হইতে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত তাহাদের অধিকার বিস্কৃত ছিল। তাহার! 

তখন ধাতব অস্ত্র-ব্যবহারে অভ্যস্ত এবং অঙ্কিত সাঙ্কেতিক চিহ্ন 

দ্বারা ভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ ছিলেন। নানাবিধ শিল্পও তখন 

তাহাদিগের আয়ত্ত হইয়াছিল । * 

পরবষ্তিকালে আধ্যগণ দ্রবিড়-জাতীয় অধিবাসিগণকে পরাঞ্জিত 

করিয়া বঙ্গদেশ অধিকার করেন। তাম্লিপ্তরাজ্যও দ্রবিড়দিগের 

হস্ত হইতে বিচ্যুত হইয়া আর্ধ্যাধিকারে আইসে। 
বন্ধে আর্ধ্যাধিকার প্রতিষ্ঠিত হইলে দ্রবিড়গণ 

দেশত্যাগ করিয়া যান নাই; তাহাদের অধিকাংশই বিজেতৃগণের 
ধর্ম; রীতি-নীতি ও ভাষা অবলন্বন করিয়া এ দেশেই থাকিয়া 
গিয়াছিলেন। কিন্তু আর্ধ্যগ৭ যে কোন্ সময়ে বঙ্গ অধিকার করিয়া- 
ছিলেন, তাহা নির্ণয় কর দুঃসাধা; প্রাচীন সাহিত্যে তাহার 
উল্লেখ নাই। তবে উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশ ' অধিকার করিয়া এ অঞ্চলে 

আসিয়া! বাদ করিতে তাহাদের যে অনেক সময় হারা তাহা 
নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। | 

প্রথম অধ্যায়ে উল্লেধ করিয়াছি, প্রাচীনকালে এখনকার যেদিনী- 
পুর জেলার অধিকাংশই প্রথমে কলিঙগ-রাজ্যের ও তৎপরে সুন্ধ বা 
তাঅলিগু-রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। বৌধায়ন স্বতি ও মনুদংহিতায় 

ক 1721) 4053৩06 আসি টা ৩ [9৪7 ক মু 7774 

আর্ধ্য-অধিকার। 
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কলিঙ্গ একটি অনা্য-নিবাঁস বলিয়া উক্ত হইয়াছে । কিন্তু মহাভারত- 

রচনার সময় উহা! বজীয়-গিরিশোতিত এবং সতত দ্বিজগণসেবিত 

পুণ্যস্থান বলিয়৷ বিবেচিত হইয়াছিল। মহাভারতের বন্পব্দে দেখা 

বায়, কলিঙ্গের রাজ! ক্রতায়ু কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে ছুর্যোধনের পক্ষে 

থাকিয়া ভীমের হস্তে নিহত হন। মহাভারতে তাআলিপ্তের নামও 

দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মন্ুসংহিত। ব। রামায়ণে তাম্লিণ্তের নাম 

নাই। অনুমান, তখনও তাম্রলিপ্ডে দ্রবিড়জাতির প্রাধান্য ছিল-- 
আধ্যদিগের আধিপত্য তখনও তাত্রলিপ্তে স্থাপিত হয় নাই। 

তাত্রলিপ্তের নামোত্পত্তি সম্বন্ধে নান! প্রকার উপাখ্যান শ্রুত 

হওরা যায় এবং নান। অন্থে ইহার নান। প্রকার নামও দৃষ্ট হয়। 
মহাভারতে ইহার নাম “তাম্রলিপ্ত, ভারতকোষে “তামলিত্তীঃ 

হারা ত্রিকাগডশেষে “বেলাকুল” “তা শ্রলিপ্ত”, “তাশ্্রলীপ্ত, 

নামোৎন51 ও মালিক” হেমচন্দ্র অভিধানে “দামলিপ্ত? 

“তমালিনী? ও “বিষ্ুগৃহ”, শব্দরদ্রাবলীতে “তমো- 
লিপ্ত, এবং শব্দকল্পদ্রমে ইহার “তমোলিস্তী” নাম দেখিতে পাওয়া 

যায়। এতগিন্র চীনদেশীর বৌদ্ধ দরিব্রগকগতণণেত গ্রন্থে ইহা 

“তমোলিতি, -তন্মোপিত্তি” প্রভৃতি নামেও পরিচিত। এই সকল 

নামের অপন্রংশে পরবন্তিকালে “তমনুক"” নাম হইয়াছে । তাম্রলিপ্তের 
নামোৎপত্তি সন্বন্ধে দিগ্বিজয়প্রকাশ নামক সংস্কৃত ভৌগোলিক গ্রন্থ 
লিখিত আছে-_ 

“ঙ্জোহলেপতে হকিরনৈররীভূতে। হি চারণঃ | 
সমুদ্রপ্রান্তভমৌ চ শিম: মোহি ত:॥ ৫৬ 
অরুণাখ্যসারথেশ্চ লেপনাৎ নৃপশেখর । 
তাত্রলিগ্তমতো৷ লোকে গায়ন্তি পুর্ববাসিনঃ॥” ৫৭ 
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আবার কেহ কেহ “তাম্রলিপ্ত বা “তমোলিপ্ত' নামের অন্ধকারাচ্ছন্ন 

ব৷ পাপে জড়িত ( তয2- 0810005555 01 910. এবং লিপ্ত - 90119 ) 

অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল নাম কাহাদের দ্বারা রক্ষিত 

হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে নির্ণয় করা স্কিন । মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী 

মহাশয় তাত্রলিপ্ত নামের কি অর্থ করেন, তাহা পুর্ব উল্লেখ করিয়াছি । 

সম্ভবতঃ দামল-জাতির প্রাধান্য ছিল বলিয়! দে সময়ে এই স্থান 
'রামলিপ্ত বা “দামলিপ্তি” এরূপ কোন একটা নামে পরিচিত ছিল। 

আর্য্যগণ তাহাদের সভ্যতায় ঈর্ষাপরবশ হইয়া! দামলিগুকে দ্বুণাস্থচক 

'তমোলিপ্ত” নামে পরিণত করিয়| থাকিবেন। পরে যখন সেই “তমো- 

লিপ্তে আবার নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন তীহার। 

আপনাদিগের প্রদত্ত" অপবিত্র অর্থন্ছচক নাম তমোলিপ্তেরও পবিত্র 

অর্থ প্রদানে পরাস্থুখ হয়েন নাই। তাহাঁতেই লিখিয়াছেন, “বিষণ 
যখন কক্ষিরূপ ধারণ পুর্বক অস্ুরগণকে ধ্বংস করেন, সেই সময়ে 
যুন্শ্রমে তাহার শরীর হইতে ঘন্ম বিগলিত হইয়া এই স্থানে পতিত 

হয়; দেবশরার-নির্গত ক্লেদস্পর্শে তমোলিপ্তের পবিভ্রত1 সম্পাদিত 

হইয়াছে” * এইজন্য ইহার এক নাম “বিষুগৃহ । সম্ভবতঃ এই 
অস্ুরগণ সেই দ্রবিড় বা দামল-জাতি এবং তাহাদের পরাজয়ের 

পর হইতেই দাযলিপ্তি বা তমোলিপ্ত, তাত্রলিপ্তি ব তাত্রলিগ্ত নাম 
পরিগ্রহ করিয়াছে। চৈনিক পরিব্রাজকগণের উচ্চারণের পার্থক্য 

তাত্রলিপ্ত, তাত্রলিপ্তি প্রভৃতি শব্দই তীহাদের গ্রন্থে বিকৃত রূপ 

ধারণ করিয়াছে । 

মহাভারতের অনেক স্থানেই তাঞ্রলিপ্ত ও দেশের নামো- 

দিসি শিিশিিশিপিশীপাীপিীটিটি 

চ006623 01158 ৮০1, ], 9. 35, তমলুক ইতিহাস, পৃঃ ১১ ৷ 
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ল্লেখ আছে। কুরুপাধ্চালীর অনেক ঘটনার সহিত তাম্রলিপ্তাধিপতি 

সংহ্ষ্ট ছিলেন। মহাতারতের আঁদপর্ধে দ্রৌপ- 

দীর স্বয়ংবর প্রসঙ্গে লিখিত আছে যে, শ্বয়ংবর-সভায় 
লক্ষ্য বি্ধ করিবার জন্য তাশ্রলিগ্াধপতিও উপস্থিত 

ছিলেন। সভাপব্বে ভীমের 'দপ্থিজকপ্রসঙ্গে ভামের হস্তে তাত্র- 

লিগ্তেশ্বরের পরাজয়কাহণনী পুব্বে একবার উল্লেখ করিয়াছি। 

উক্ত সভাপর্ধেই দেখা যায় বে, যুধিষ্টিরের রাজন্থযষজ্ঞকালে তাত 

লিপ্তাধিপতিও উপস্থিত ছিলেন এবং [শুনি সুশিক্ষিত পর্বতপ্রতিম 
কবচারৃত সহস্র কুপ্জর প্রদাণ পূর্বক রাজসভায় প্রবিষ্ঠ হইয়াছিলেন । 

এততিন্ন দ্রোণপর্ধে বীরবর্স-পরিপুজত পরশুরামের যুদ্ধবর্ণন উপলক্ষে 
ও কর্ণপর্ষে সঞ্ধুল যুদ্ধের প্রসঙ্গে গ্যুগ্গ বিশারদ প্রাচ্য, দাঞ্ছিণাত্য 

এবং মঙ্গ, বর্গ, পু, মেকল, তাম্বালপ্ত ক প্রভৃতি বীরগণের কীর্ডি- 
কাহিনী বপিত আছে। অপিচ, তাস্মপর্ধে অন্ধ নরপতি ধৃতরাষ্ট্রের 
নিকট ভারতবর্ষের পুণ্যদাত্রা নদাসমূহের ও জনপদের নামকীর্ভনকালেও 
সপ্তয় তালিপ্তের নামোল্লেখ করিয়াছেন । যথা 

“কক্ষা গোপালকক্ষাশ্চ গাঙ্গলাঃ কুরুবর্ণকাঃ | 

কিরাতবর্ধরাঃ সিদ্ধ! বৈদেহাস্তাম্রলিপ্তকাঃ ॥৮ 

মহাভারতোক্ত বকরাক্ষসের উপাখ্যানের সহিতও মেধিনীপুর জেলার 

কিছু সন্বন্ধ আছে বলিয়া অনুমান হয়। মহাভারতে লিখিত আছে, 
| পাগুবগণ জতুগৃহদাহের সময় বিদ্ুর-প্রেরিত যন্ত্র 

৯ চালিত নৌকাযোগে গঙ্গা! উত্তরণ পূর্বক দক্ষিণদিকে 
7 অগ্রসর হইয়া এক নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়া- 

ছিলেন। অতঃপর তন্নিকটবর্তী একচক্রানামক গ্রামে কিছুদিন বাস 

করেন। সেই প্রদেশ বক-নামক এক রাক্ষসের অধিকারভুক্ত ছিল।, 

অহাভারতীয় 

কাল। 
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বক প্রতিদিন এক একটি মনুষ্যকে বধ করিয়া আহার করিত। এই 
রাক্ষসের সহিত ভামসেনের যুদ্ধ হয়; তীম শাহাব পৃষ্ঠৰণ্ড তঙ্গ করিয়! 

দেন, তাহারই ফলে বকের পঞ্চতবপ্রাপ্তি ঘটে। জনশ্রুতি এইরূপ যে, 

এই জেলার অন্তর্গত বগড়ী পরগণায় বক-রাক্ষসের অধিকার ছিল। 

“বকঙিহি' বা বক-রাক্ষসের স্থান, এই অর্থেই বকডিহির অপত্রং 

বগড়ী নাম হইয়াছে । এ স্থানে রষ্জনশর নামে একটি প্রাচীন গ্রাম 

আছে; বগড়ী: প্রসিদ্ধ কুঝ্চরায়জীউর মৃত্তি এঁ গ্রামেই বিদ্যমান । 

এ গ্রামের অনাতিদূরে একচক্রা ধা এখনকার একারিয়া গ্রামটি 

অবস্থিত। পাগুবগণ জননী কুস্তীদেখা সহ এই গ্রামের যে স্থানে 

অবস্থিতি করিয়ছিলেন, লোকে অগ্ঠাপি তাহ1 দেখাইয়া থাকে । 

ইহারই প্রা এক মাইল দক্ষিণে ঠিকনগর নামে আর একটি গ্রাম 
আছে। কিংবদন্তী আছে, পাগুবগণ এই গ্রাম হইতেই প্রতিদিন 
তাহাদের আহাধ্যত্রব্যাদি ভিক্ষা করিয়া আনিতেন। আঁধকন্ত বগড়ী 

' প্রগণার মধ্যে শিলাবতী নদীর দক্ষিণে গড়বেতা যাইবার পথে এক্ষণে, 

গনগনির ডাঙ্গা” নামক যে স্ুবিশ্তীর্ণ প্রান্তরটি দৃষ্টিগোচর হয়, 
&ঁ স্থানেই ভীমসেনের সহিত যুদ্ধে বকের পঞ্চত্প্রাপ্তি ঘটে। এই 
কিংবদভ্ভীর পোষকত। করিয়া, এ প্রান্তরে মতি প্রাচীনকাল হইতে 

প্রোথিত অস্থি-তুল্যাকার কতকগুলি স্ুুরৃহৎ পদার্থকে লোকে বক- 

রাক্ষসের* অস্থিখগ্ড বলিয়৷ নির্দেশ করিবা থাকে। কিন্তু প্ররুত 
পক্ষে সেগুলির সহিত .বক-রাক্ষসের বা কোন প্রািবিশেবের 
কোনপ্রকার সম্বন্ধ নাই? রাসায়নিক পরীক্ষার দ্বারা জানা 'গিয়াছে 

যে, সেগুলি অশ্মীভূত বৃক্ষকাওড (790551118৩0 . ০৫) তিন্ন অন্ত 
কিছু নহে। | 

এই জনশ্রতির মূলে কু ইতিহাসিক সনি মাছে, তাহ 
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বলা স্ুকঠিন। বর্তমান বগড়ী'পরগণার * 1১৯ শের মৃধ্যে বাগ্দী 

জাতির সংখ্যাই অধিক । বাগৃদীগণ প্রাচীন বাঙ্গা- 

লার আদিম অধিবাপী। মুলে উহারা অনাধ্য- 

জাতিই ছিল, পরে আধ্যদিগের সংকবে আসর 

নিয্নশ্রেণীর হিন্দুদিগের মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে । বকডিহিপ অধি- 

বাসী বলিয়া উহাদের “বাগ্দী” নাম হওয়ীই সম্ভব । বক-বাক্ষম হয় ত 

উহাদেরই রাজ ছিলেন। প্রাচীনকালে অন: 7-৮,.* শিব আধ্যগণ 

রাক্ষল অসুর ইত্যাদি নামে অভিহিত কদিতেন। বস্ততঃ তৎকালে 

বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে থে এইরূপ রাক্ষস বা অন্ুরগণ্রে অধিকার 

ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া থায়। ইতিপুর্দে তবে 

আরণ্যকের যে শ্লোকটি উদ্ধৃত কর] হইয়াছে, প্রাচান ভাহকারগণ এ 

শ্লোকের “বঙ্গ” অর্থাৎ বঙ্গদেশবাসিগণ, “বগধা? অর্থাৎ মগধবাপিগণ এবং 

“চেরাপদা' অর্থাৎ চেরজনপদবাঁসিগণ এই ত্রিবিধ অন17)91(ভগণকে 

লক্ষ্য করিরা বঙ্গাবগধের রাক্ষল অর্থ করিয়াছেন। আবার শাস্- 

টীকাকার আনন্দতীর্থ সেই প্রাচীন ভান্তের অনুবর্তী হই! এই তিনটি 

জাতিকে বথীক্রমে পিশাচ, অসুর ও ব্বাক্ষম বলিয়া নিদ্দেশ 

করিয়াছেন। এই সকল কারণে হর ত মহাভারতে অনাধ্য-জাতীর 

বক রাক্ষস নামে অভিহিত হইয়াছেন এবং সেই রাক্ষস নামের 

সঙ্গে সঙ্গে নরমাংস-ভোজনের কাহিনীটিও সংযুক্ত করিরা দেওয়। 
হইয়াছে । কিংবা ঠিক বলা যায় না, হয়ত সে সময় বাগ্দীদের 

মধ্যে নরবলি-প্রথাও প্রবর্তিত ছিল। আঁধ্যবীর ভীমসেন অনাধ্ধ্য- 

রাজ বককে নিহত করিয়া সে প্রথার উচ্ছেদসাধন করিয়া 

থাকিবেন । 

জৈমিনিভারতে উল্লিখিত একটি ঘটনার সঙ্গেও তাঁঅলিপ্তের 

বকডিহির বাগ্দী- 
জাতি। 
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সংআব ছিল বলিয়। কথিত হইয়াথাকে | জৈমিনর আশ্বমেধিক পব্ষে 

লাখত আছে, যে সমর মযুরধবজের পুল্র তাধ্বজ 

রা পিত।র গ।শ্ব:মধীর মুক্ত অঙ্গের রক্ষার নিঘুক্ত ছি'লন, 

সেই সমর অর্জনের অশ্ব তাহার আশ্বের নিকট 
আসিলে তাত্রধবজের সহিত পাগুবপক্ষায় বীরগণের ঘুদ্ধ ঘটে। দধগর্জন 

পরাগ্িত হন। ঘটনাক্রমে মযুরধবজের অশ্ব 'ও অঙ্জুনের অশ্বও রত্রপুরে 

আপির। পৌছিলে পরম বৈষ্ণণ রাঁজ। মঘুরধবজ পুজের মুখে কষ্ঠার্জুনের 

পরাজয়-কাহিনী শুনিরা ছুঃখিত হন এবং পুভ্রকে ভঙ্সনা করেন। 
এ দিকে একধ এক বৃদ্ধ ব্রাঙ্গণ এবং অর্জন এক বাঁলকবেশে রত্রপুবে 

উপদ্রিত হইয়| ছন্না পূর্বক মযুরধবজকে জানাইলেন যে, তীহার এক- 
মাত্র ক সিংহে ধরির়াছে, বদি রাজ। আপনার অর্ধশরীর প্রদান 

করেন, তাহ! হইলে পিংহ পুলটিকে ফিরাইয়। দেয় । ধাঞ্সিকপ্রবর 

মযুরধবজ তাহাতে সম্মত হইলে, বাসুদেব তাহার নিঃস্বার্থ আন্মোঘসগে 

মুগ্ধ হইয়া নিছেদের প্রকৃত পরিচয় প্রদান করেন । ময়ুরধবজ তাহা 

দিগকে দেখিয়া কৃতকতার্থ হইলেন এবং ধন, জন, রাঁজ্যমন্থল পরিত্যাগ 

পুর্বক শ্রীরুঞ্ধের শরণাপন্ন হইলেন । * ৮ 

কাহারও কাহারও মতে, জৈমিনিতা বতে উল্লিখিত রত্রপুরই প্রাচীন 

কালের তাত্রলিপ্ত নগর। কিন্তু মূল সংস্কৃত মহাভারতে কিংবা! বর্ঘমানী- 

ধিপতির বা স্বগীয় কালীপ্রসন্ন সিংহের গ্রন্থে তাহার উল্লেখ নাই। 

জৈমিনিতারতে উক্ত ঘটন। নর্ম্দাতীর বর্তী রত্রপুর বা রত্বনগরে হইয়া- 

ছিল বলিয়া লিখিত আছে। নম্দার নিকটবর্তী বিলাসপুরের উত্তরে 

রত্রপুর নামে একটি স্থানও আছে। এই কারণে অনেকে মনে করেন 

যে, উক্ত ঘটন! নর্্দদার নিকটবর্তী রত্রপুরেই ঘটিয়াছিল। আবার 

*্ 'জৈমিনিভীরত--৪১ হইতে ৪৬ অধ্যায়। বিশ্বকোষ ৬৯০।৬৯১ পৃঃ। 
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তমলুকের বাজবাটীস্থিত রাজাদের প্রাচীন বংশাবলী-তালিকায় প্রথম 

রাজার নাম ময়ুরধ্বজ ও তাহার পুভ্রের নাম তাত্রধ্বজ লিখিত থাকায় 
এবং কৃষ্ণাঙ্জুনের বুগলমুক্তি অতি প্রাচীনকাল হইতে তমলুকে বিরাজ- 

মান থাকা হেতু উক্ত ঘটনা ত মনুকে ঘটিয়াছিল বলিয়া লোকে জন্ননা- 
কল্পনা করির়াও আসিতেছে । বত্বাবতী নামে একটি স্থানও পূর্ে তম- 
লুকের অন্তর্গত ছিল, এইরূপ জনশ্রুতি * আমরা অনুমান করি, উক্ত 

ঘটনা নর্ম্দাতীররর্তা রত্পুরে বা রত্বাবতী নগরেই ঘটিয়াছিল। তাঅ- 

লিগ্তাধিপতি রাজা ময়ুরধবজের পুত্র তাত্রধবজ কৃষ্তার্জুনকে নর্ম্দাতীরেই 
পরাজিত করিয়া থাকিবেন, পরে তিনি কৃষ্ণর্জনের যুগলমৃত্তি স্বীয় 

রাজধানী তাআ্রলিপ্ত নগরে প্রতিষ্ঠিত করায় উক্ত ঘটনা তমনুকেই 

ঘটিযাছিল বলিয়া লোকে মনে করিয়া লইয়া থাকিবে। মহাভারত 

হইতে তৎকালীন তাঅলিপ্তাধিপতির শৌর্ধ্য-বীর্ষ্ের ধেরূপ পরিচয় 
পাওয়া বায়, তাহাতে এরূপ ঘটন! একেবারে অসম্ভব বলিয়া মনে করি- 
বারও বিশেষ কারণ নাই। 

মহাভারতোক্ত এই সকল ঘটনার আলোচনা! করিলে আমরা 

দেখিতে পাই, মহাভারতীয় কালে বর্তমান মেদিনীপুর জেলায় আধ্য ও. 

অনার্য উতয়জাতিরই অধিকার ছিল। এই জেলার দক্ষিণপূর্ববাংশে 
তাম্রলিগ্ত প্রদেশে আধ্যগণ রাজত্ব করিতেন আর উত্তরপশ্চিমাংশে 

জঙ্গুলময় প্রদেশটিতে অনাধ্যদিগের অধিকার ছিলি। সমগ্র জেলাটির 

প্রাকৃতিক দৃণ্ঠ দেখিয়াও তাহাই মনে হয়। অগ্যাপি এই.জেলার উত্তর- 
পশ্চিষপ্রদেশে স্থানে স্থানে শৈলমালা ও নিবিড় অরণ্যানী রহিয়াছে 
এবং পার্বতীয় অনার্ধ্যজাতিগণ ও ি়শরেণীর হিন্দুর এ অঞ্চলে বাস 
রি 

ক সাতে 00৩ তা, ও, 3097. 
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প্রাগৈতিহাসিক যুগের আলনোগনারর আমর! খৃষ্টের জন্মের তিন 

সহঅ বৎসর পূর্বেও তাম্রলিপ্তের পরিচয় পাই। এক্ষণে মহাভার- 
তীয় ঘটনা কোন্ সময়ে ঘটিয়াছিল, দেখা যাউক। 

বা আমাদের দেশীয় পপ্জিকংর মতে মহারাজ যুধি- 
ঠিরাদিঞকলির প্রথম রাজা ছিলেন। এক্ষণে 

কলের্গতাব্দাঃ প্রান পাঁচ হাজার বসর। তাহা হইলে খৃষ্টের জন্মের 

প্রা ৩১০০ বৎসর পৃর্ধে পাগুবগণের অভ্যুদয়কাল হয়। কিন্তু দেশীয় 

ও বিদেণীয় প্রঃ ৫বির্গুধ ইহার ভিন্ন তিন্ন সময় নিরূপণ করিয়াছেন। 
বঙ্চিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে কুরুক্ষেত্র-ঘুদ্ধের কাল খৃষ্ট-পূর্ক 

১৪৩০।* রমেশচন্্র দত্ত মহাশয়ের মতে ১২৫০ খুষ্ট-পৃর্ধীব্ে কুরু- 
পাওবের যুদ্ধ হয় ।1 অধ্যাপক কোঁলক্রক সাহেব গণন। করিয়াছেন, 

ৃষ্ট-পূর্বব চতুর্দশ শতাব্দীতে এই মহাযুদ্ধ হইয়াছিল। উইলসন 
সাহেব ও এলৃফিনৃষ্টোন সাহেব সেই মতই গ্রহণ করিয়াছেন। $ উইল- 
ফৌর্ড সাহেব বলেন যে, ১৩৭০ খৃষ্ট-পৃর্বান্ে এই মহাযুদ্ধ হইয়াছিল। 
বুকানন সাহেবের মতে খুষ্ট-পূর্ব ত্রয়োদশ শতাব্দীতে । প্রাট সাহেব 
অনুমান করেন, খৃষ্ট-পূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ তাগে। হাঁণ্টার সাহেব 
প্রা সাহেবের মতাবলন্বী।ণ কুকক্ষেত্র-যুদ্ধ' যে ঠিক কোন্ সময়ে 

হইয়াছিল, তাহার শেষ মীমাংসা এখনও হয় নাই 7 ফলতঃ ইহার যে 

কোন একটি মত ধরিলেও তামলিগু-রাঁজ্যের প্রাচীনত্বের প্রমাণ 
পাওয়া যায় এবং মহাভারতীয় কালেও যে এ প্রদেশ বিশেষ গণনীয় 

*. কৃষণচন্িত্র-তৃতীয় সংস্করণ-_পৃঃ ২৩-২৭| 
[115015 0604511159000 1) 28003601008 ০1, 1, 0, 83. 

0০118 1017305600৩, 8০০ []ঘ, 0৮. 0. 156, , 
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ছিল, তাহাও সপ্রমীণ হয়। কেন না, দ্রৌপদীর ম্বরংবর-সভায় লক্ষ্য- 
ভেদ উদ্দেশ্যে গমন, রাঁজহুয়ষজ্ঞে 'নমন্ত্রিত হইয়া হস্তিনাপুরে উপস্থিতি 

ও সুশিক্ষিত সুসজ্জিত সহত্র হস্তী উপটৌকন প্রদান এবং পাগুবের 
সহিত যুদ্ধ সামান্য অবস্থার পরিচায়ক নহে। 





কাথির প্রস্তর মুক্তি 



চতুর্থ অধ্যায়। 
952, 
০46 

ছিন্দ্-রাজত্ব__তাগ্র।লপ্ত রাজ্য। 
পদ 

এ নহান্যদের পর একপ্রকার আর্ধ্যাবর্ত হইতে ক্ষত্রির- 

ধান বিলুপ্ত এব ত্রা্গণ-প্রাধান্ত স্থাপিত হয়। কিন্তু তাহ! হইলেও 

এস, বস ও কলিঙ্গে পূর্বাপর ক্ষত্রির প্রাধান্য বিলুপ্ত 

ভে । হয নাই। পৃর্দভারতে বুদ্ধদেব ও জৈন তীথন্করগণের 

আট ভাবে বরং কতরির প্রাধান্য লুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া 

ছিল; প্রাশন জৈন ও বৌদ্ধপ্রহ-সমূহ হইতে তাহার ঘথেষ্ট পরিচর 

পাওয়। ধায় । এ কল গন্থ হইতে জান] যায়, জেনবন্ম প্রচারক চব্বিশ 

জন ভার্থঞকরের মব্যে প্রার নকল ভীর্থক্করের সহিত বাঙ্গালীর সং্রব 

ঘটিরাছিগ । ইহার। 'কলেই পরম জ্ঞানী বলিয়া, জৈন-সমাঞ্জে “দেবাধি- 

দেব” অর্থাৎ দেক্রাঙ্ষণ হই» "ষ্ঠ বলিয়া পুঁজিত হইয়া আসিতে- 
ছেন। জৈন তীর্ঘক্করগথের মধ্যে ব্রয়োবিংশ তীর্ঘন্কর পার্্বনাথ স্বামী 

৭৭৭ খৃষ্ট-পূর্ববান্দে মানভূম জেলাস্থ সমেত-শিখরে (বর্তমান পরেশ- 
নাথ পাহাড়ে) মোক্ষলাভ করেন। জৈন কন্পস্থত্রে দেখা যায়, 

খুষ্টজন্মের প্রায় আটশত বৎসর পুর্বে তিনি কর্মকাণ্ডের প্রতি- 

কুলে পু, রাঢ় ও তামলিপ্তে চাতুধণাম ধর্ম প্রচার করিয়া- 
ছিলেন। পার্বনাথ স্বামীর পর চতু্বিংশ বা৷ শেষ তীর্থন্কর মহাবীরের 
অভ্যুদয় । মহাবীরের অপর. নাম বর্ধমান ম্বামী। বর্ধমান স্বামী 
যে দেশে ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন, পরবর্তিকালে সেই দেশের নাম 
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'বদ্ধমান, হয়। জৈনদিগের শেষ শ্রুতকেলির নাম ভদ্রবাহ। ভত্র- 
বাহুর শিব্য-প্রশিষ্যে সমগ্র ভারত, পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল ' তন্মধ্যে 

প্রথম ও প্রধান শিষ্যের নাম গোদাস। এই গোদাস হইতে চারিটি 

শাখার সৃষ্টি হয়। (১) “তাম্রলিপ্তিক” -তমলুক, (ৎ) “কোটি- 
বর্ষীয়া”__ দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত দেওকোট পরগণা, (৩) “পু - 

05 ও বগুড়া জেলা, (৪) দাঁসী কর্ধটীয়া-_সম্ত- 

বতঃ মানভূম জেলা।* এই শাখা-চতুষ্টয়ের নাম হইতে জান! যায় 

যে, ছুই হাজার বর্ষের পূর্বতন কালেও মেদিনীপুর জেলার জৈন- 

দ্রিগের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল এবং তথায় তাহাদের এক শক্তিশালী 

শাখারও অভ্যুদয় হইয়াছিল । 

মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধের অভ্যুদূর এক সময়েই হইয়াছিল এবং 
উভয়েই ব্রাঙ্দণ অপেক্ষা ক্ষত্রির়ের প্রাধান্ত স্বীকার করিয়াছিলেন। 

নি উভয়েই বৈদিক কর্মকাণ্ডের নিন্দা! ও জ্ঞান- 

প% কাণ্ডের আবগ্তকত্তা ঘোষণা করেন। বুদ্ধদেব 

পঁয়তাল্লিশ বৎ্সরকাল আর্ধ্যাবর্তের নানা স্থানে 

ধর্মপ্রচার করিয়া অশীতিবর্ষ বয়সে কুশ্বীনগরে দেহশ্যাগ করেন 

(৪৭৭ খুঃ পূর্বাব)। বৌদ্ধ-ধর্মের প্রভাব সমুদায় এসিয়ায় বিস্তৃত 

হইয়াছিল। এঁ সময় তাত্রলিপ্ত বৌদ্ধদিগের একটি প্রধান স্থান 

ছিল। বৌদ্ধপ্রন্-সমূহের নানা স্থানে তাত্রলিপ্তের নাম পাওয়া 
বাঁয়। তাম্রলিপ্তের বাণিজ্যখ্যাতিও সে সময় সমুদয় সভ্য-জগতে 

বিস্তৃত হইয়াছিল। + যে বৎসর বুদ্ধদেবের জীবল'লা সমাপ্ত হয়, 

সেই বৎসর বঙ্গদেশের রাজা সিংহবাহুর পুল বিজয়সিংহ সিংহল 
াীীশিোশশীশিশিশিপী পিস পিপি পিপি শাপপিলপিপশ সি শীত এপ 

ঞ্  বিশ্বকোব__১৭শ ভর, 

++ [20625 071558. 01. [.১ 0. 309.) 



হিন্দু-রাজত্ব--তাঅলিপ্ত রাজ্য। ৭৭ 

অধিকার করেন। তাহার সময়ে তা্রলিপ্তে জাহাজ নির্মিত হইত। » 

বিজর়সিংহ সমুদ্রপথে সেই সকল জাহাজ লইয়া সিংহলে গ্রমন 

করিয়াছিলেন। বৌদ্গ্র্থ মহাবংশ হইতে জানা যায় যে, ৩০৭ খুঃ- 
ূর্বান্ধে তামলিপ্ত নগর সমুদ্রকূলবর্তী একটি প্রধান বন্দর বলিয়া 

বিখ্যাত ছিল এবং এ বন্দর হইতেই বৌদ্ধাদগের আরাধ্য বোধি- 
দ্রম সিংহলে :প্ররিত হয় ।1 খৃষ্ীয় প্রথম শতাব্দীতে কোন অজ্ঞাত- 

নাম] গ্রীকর্ধমণিক্ “আরব্য-সাগর--বহির্বাণিজ্য-বিবরণ” নামে একখানি 

গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। এ গ্রন্থ ইংবাজাতে 478110105 ০0 0০ 

7710187” নামে অন্ুবাদিত হইঘ্বাগে। উহাতেও লিখিত আঙ্ছে 

যে, তৎকালে তাশ্্লিপ্ত বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল।; 

তাৰত মহাপাগরের দ্বীপপুঞ্জে যে যবনগণ উপনিবেশ স্থাপন করিয়া- 

ছিলেন, তাহারাও খুষ্টার প্রথম শতাব্দীতে তাম্রলিপ্ত হইতেই গমন 

করেন। শ বৌদ্ধযুগে তাত্রলিপ্তে তাশ্রলিপ্ত রাজ্যের প্রধান সঙ্ঘা- 

রাম ছিল। তামলিপ্ত-বাঞ্যের চতুর্দিকেই যে সে সময় বৌদ্ধধন্ম 

বিশেধন্পে বিস্বৃতি লাভ করিয়াছিল, বর্তমান সময়ে তাহা অনুমান 

করা সুকঠিন হইলেও মেদিনীপুরের বিঙ্রন পল্লী ও নদী-সৈকত 

এখনও শত শত বৌদ্ধ-কীর্তি তক্বাচ্ছার্দিত বডি, ন্যায় বক্ষে 

ধারণ করিয়া রাখিরাছে। 

ুদ্ধদেবের দেহত্যাগের অত্যন্নকাল পরে নন্দবংশীয় রাজগণ মগধের 

* বঙ্গদর্শন ষ্ঠ খও--পৃঃ ৩১৩| 

+ মহাবংশ--১১শ ও ১৯শ পরিচ্ছেদ । 
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৭৮ মোদনাপুরের ইতিহাস । 

সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাহারা প্রা একশত বৎসর রাজত্ব 

করিয়াছিলেন। তৎপরে মৌধ্যবংশের প্রথম 

নরপতি চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া যগধের 

রাজসিংহাসন অধিকার করেন চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব- 
কালে গ্রীকরাজ সিলিউকাসের দূত যেগাস্থিনিস্ ভাহার রাজসতায় 
বহুকাল অবস্থান করিয়া “ইপ্ডিকা” নামক একখানি গ্রন্থে প্রাগ্-জগ- 

তের একটি বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন । ক্ষিত্ত সে গ্রন্থ 
এখন আর পাওয়া বার না। পরবত্তী গীক লেখকগণ স্ব স্ব গ্রন্থে 
মেগাস্থিনিসের গ্রন্থের যে সকল অংশ উদ্ধত কবিয়্। গিরাছেন, তাহা 
হইতে অবগত হওয়া যায় যে, চন্দ্রগুপ্তের রাজন্বকালে আর্ধ্যাবর্ডের 
পূর্বপ্রান্তে 'গণ্ডরিডই” বা "গঙ্গারডি' নামে একটি পরাক্রান্ত স্বাধীন 
রাজা হিল। গন্গরিডিগ্রণের অসংখ্য বৃহদাকার ছুজ্জর রণহ-স্তসমূহ 

থাকায় এরাজ্য কখনও কোন বিনে নৃপতি কর্তৃক অধিকৃত হইতে 
পারে নাই। গঞ্গানদী এ রাজ্যের পুর্বসীম। দিয়া প্রবাহিত ছিল। * 
বর্তমান যুগের এতিহাসিকগণ সিদ্ধান্ত করিরাছেন, বাঙ্গালার যে অংশ 

তাগীরখীর পশ্চিমদ্িকে অবস্থিত অর্থাৎ যে অংশ প্রাচীনকালে সুঙ্ধ, 

তাম্ লিপ্ত, রাঢ় প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিল, সেই অংশ গঙ্গবিডি 

রাজ্যের অন্তভূত ছিল এবং বর্তমান উড়িষ্যা ও উড়িষ্যার দক্ষিণদিকে 

অবস্থিত গোদাবরা পর্য্যন্ত প্রদেশ যাহা ততৎ্কালে কলিঙ্গ নামে অভিহিত 
হইত, সেই অংশও এ রাজ্যের সহিত সংল্গ্র ছিল। 1 

মেগাস্থিনিস্ গঙ্গার মোহানার নিকট সমুদ্রের উপকূলপ্রদেশে 

গঙ্গরিভি বা 
গণডরিডই রাজ্য । 

*. 4১001000 10018 3 065071960 0 1155950116003 200. 4১70190 2% 
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+ গৌড়রাজমালা_-১ম ভাগ, পৃঃ ২। বাঙ্গালার ইতিহাস_-১ম ভাগ, পৃঃ ৩* | 



হিন্দু-রাজত্ব-_তাম্্রলিপ্ত রাজ্য । ৭৯ 

তালুক্তি নামক এক পরাক্রান্ত জাতিরও উল্লেখ করিয়াছেন। অন্ু- 

বাদক ম্যাক্রিগ্ডেল সাহেব ও অন্ান্ঠ প্রত্বতত্ববিদের মতে তাহা পুরা- 

তন বন্দর তাআলিগুবাসীর নির্দেশক। * খৃষ্ঠীয় প্রথম শতাববীতে 

প্রিনিও তাহার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। 1 চন্দ্রগুপ্ের মন্ত্রী কৌটিল্য 
'ব অর্থ-শাস্ত্রের পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহাতেও তাম্রলিপ্ের নাম পাওয়া 

যায়। ২ মেপছিনিস্ গঙ্গরিভি-বাজ্যের বৃহদীকার ছুর্জয় রণহস্তীর 

উল্লেখ করিয়াছেন। মহাঁভারতেও দেখা যায় যে, তাম্রলিগ্তাধিপতি। 

মহারাজ যুধিষ্টিরকে পর্বতপ্রতিম কবচারৃত সহস্র কুগ্রর প্রদান 
করিয়াছিলেন। *  পুর্ব-অধ্যায়ে তাত্রধবজের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ- 

থটনাপ্রসঙ্গে আমর। উল্লেখ করিরাছি যে, আমাদের অন্ুমান, সে 

সময় ৩:৮০ ধিপ£ত৫ অধিকার নম্ম্ধাতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং 
াম্ধবঞ্গ নন্ম্দাতীরেই পাগুববাহিনীকে পরাজয় করিয়া সেই ঘট- 

নার স্মরণার্থ কষগজ্ছুনের মুক্তি স্বীয় রাজধানী তাত্রলিপ্তে প্রতি 

ষ্ত করিয়াছিলেন। বর্ভমান যুগের পঞ্ডিতগণ কর্তৃক গঙ্গরিডি- 

রাজ্যের অবস্থান-নির্ণরও তাহার যূপক্ষে একটি প্রমাণ । মেগাস্থি- 

:নসের লিখিত বিবরণ হইতে অনুমান করা যায়, মৌর্ধয-সাআ্াজ্যের 
প্রারন্তে তাম্রলিপ্ত মগধরাজের অধিকারভুক্ত ছিল না এবং তিনি 

খাহাকে গঙ্গরিডি-রাজ্য বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই প্রাচীন- 

কালের সুন্ধ বা তাএ্রলিপ্ত-রাজ্য। সুতরাং ইহাঁও অনুমান কর! 

অসঙ্গত হইবে না যে, প্রায় মহাভারতীয়, কাল হইতে মহারাজা 

ক্ধ 10 0০111010১ 1190201191)95) 700, 732-135. 
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+ মেদিনীপুর সাহিত্য-পরিষদে শাস্তী মহোদয়ের অভিভাষণ | 

শু মহভারত--দভাপর্ব্ব_-স্কালীপ্রন্ন সিংহের অন্বাদ-_পৃঃ ৬৯ । 



৮০ মেদ্রিনীপুরের ইতিহাস। 

চন্দ্রগুপ্তের সময় পর্য্যন্ত তামলিপ্ত একটি স্বাধীন রাজ্য বলিয়াই পরি- 

গণিত ছিল। 

ন্তরগুপ্তের পুত্র বিন্দুসারের রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্য মৌধ্য- 
সাম্রাজ্যের অন্তভূতি হয়। কিন্তু কলিঙ্গ বা তায্রলিপ্তে তখনও 

মৌর্য্যাধিকার প্রতিষ্টিত হয় নাই। বিন্দসারের 

পরে তৎপুক্র প্রিয়দর্শী অশোকবর্ধন মগধের 

সিংহাসনে আরোহণ করেন । অশোক প্রথম 

হিন্দুধন্মীন্ুরক্ত ছিলেন। স্বীয় রাজত্বের নবম বর্ষে তিনি কলিঙ্গ 

জয় করেন। কলিঙ্ষজয়ের সময় বহুসংখ্যক লেকের প্রাণবধ 

হয়; ইহাতে তাহার মনে বৈরাগ্যের উদ হওরায় তিনি শান্তিময় 

ধর্মগ্রহণের প্রয়াপী হইয়া বোদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হন। তাহার এই 

মধুর ধন্মের ফল সমগ্র মগধ-সাম্রাজ্য ভোগ করিরাছিল। ভারতের 

নানাস্থানে তাহার ধর্মান্ুশাসন ও ধর্মর/জিকা প্রতিষ্ঠিত হয়। 

অঙ-বঙ্গাদি প্রদেশের অনেক বিহার ও চৈত্য এ সময়েই নির্ট্িত 

হইয়াছিল। এ সকল স্তস্তে প্রিয়দশীর আদেশবাণী খোদ্িত থাকিত। 

ধ্ররূপ একটি স্তম্ভ তাম্্লিপ্ত নগরেও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। খুষ্টায় 

সপ্তম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান-চোরাং তাহা দেখিয়া 

গিয়াছিলেন। প্ররিঘ্বদর্শী পৃর্ধে বঙ্গে পসাগর হইতে পশ্চিমে আরব- 

সাগ্নর এবং দক্ষিণে কলিঙ্গ পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগের একচ্ছত্র সম্রাট 
হইয়াছিলেন। তাহার অন্ুশাসন-সমূহে পৃথগ্তাবে গঙ্গরিডি বা 
তাঅলিপ্ত-রাজ্য জয়ের কোন উল্লেখ না থাকিলেও তিনি বহুসংখ্যক 
লোকের প্রাণবধ করিয়৷ যে কলিঙ্ক-রাজ্য জয় করিয়াছিলেন, উহা! যে 

সেই গঙ্গরিভি রাজ্য তাহা নিশ্চয় করিয়া! বল যাইতে পারে। কারণ 

তাহার রাজ্যকালে মগধ সাম্রাজ্যের পূর্বপ্রান্তে আর কোন স্বাধীন 

তাশ্রলিপ্তে 

অশোকের অধিকার । 
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রাজ্যই ছিল না। অশোক গঙ্গরিডি রাজ্যের সেই প্রাচীন রাজ- 

বংশকে উন্মূলিত করিয়া তাহার বিজয়চিহু-ন্বরূপ রাজধানী তাত্র- 

লিপ্তে শিলান্তন্ত প্রতিষ্ঠিত করিয়! থাকিবেন। কিন্তু সেই প্রাচীন বাজ- 

বংশের কোন কথা বা কোন রাঞঙ্জার নাম আঙ্গ পর্য্যন্ত সঠিক জান! 

যায় নাই।, 

অশোকের রাজত্বকালে যখন চারিদিকে প্রচারক প্রেরিত হইতে- 

ছিল, সেই সময় অশোকের পুভ্র মহেন্দ্রও সিংহলের রাজ তিস্তের অনু- 

রোধে ২৪৩ খুঃ পর্বান্দে সিংহল দ্বীপে গমন করিয্াছিলেন। তখন 
ভারতবর্ষ হইতে সিংহল, জাপান, চীন প্রস্ৃতি দেশে যাতায়াত করিতে 
হইলে তাস ্রলিপ্তই একমাত্র বর্দর ছিল। অশোক-পুত্র মহেন্দ্রও বিস্তর 
তিক্ষুবর্ম-পরিবেষ্টিত হইয়৷ এ বন্দর হইতে সিংহ্ল্র-যাত্র! করিয়াছিলেন 1* 

অশোকের মৃত্যুর পরেও, বোধ হয়, তাত্রলিপ্ত মৌধ্য-সাম্রাজযের 
অন্তভূতি ছিল। পরে শেষ মৌর্ধ্য-নরপতি বৃহদ্রথ তাহার শুঙ্গবংশীয় 

ব্রাহ্মণজাতীয় সেনাপতি পুধ্যমিত্র কর্তৃক নিহত 

হইলে, সম্ভবতঃ জৈনরাঁজ খারবেল এই প্রদেশ জয় 

করেন। উড়িষ্যার উদয়গিরি পর্বতে হস্তিগু্ফার 

উপরে কলিঙ্গাধিপতি চেতবংশোত্তব তৃতীয় নরপতি খারবেলের এক- 

খানি খোদিত লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে । উহা! হইতে জানা যায় যে, 
খারবেল মগধ ও উত্তরাপথ বিজয় করিয়াছিলেন। 1 সুতরাং 

ইহ] বল! যাইতে পারে যে এ সময় তাম্রলিপ্তও কলিঙ্গাধিপতি খার- 

বেলের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। . | 

মৌধ্য-রাজবংশের অধঃপতনের পর শুঙ্গবংশীয় বা শুক্ভৃত্যবংশীয় 
পিপি 

তাতত্লিপ্তে 

খারধেলের অধিকার | 
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রাজগণ কিছুদিন আর্ধ্যাবর্তে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎ্পরে শক- 
হানা দ্িগের বাজ্যারস্ত। শকাব্দের প্রতিষ্ঠাতা কুষাণ- 

গুপ্তাধিকারে তায রর বংশীয় প্রথম কাণিষ্কের সময়ে কুষাণ-সাম্রাজ্য 

লিপ্ত রাজ্য।. পুর্কে প্রাচীন চীন-সাত্্রাজ্যের পূর্বর-সীম] পর্য্যন্ত 
এবং উত্তরে সাইবিরিরা হইতে দক্ষিণে নন্র্দীতার পর্য্যন্ত বিস্তৃত: ছিল। 

আবার খুষ্টায় তৃতীয় শতাব্দীর শেষভাগে সেই বিস্তৃত কুষণ-সাম্রাজ্য 

বহু কুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া যাঁর এবং খষ্টায় চতুর্থ শতাব্দী হইতে 

গুপ্তাধিকার আরম্ভ হয়। খষ্টায় অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত 

'গুপ্ত-রাজগণ মগধ ও বঙ্গে প্রবল ছিলেন। খুষ্টায় চতুর্থ শতাব্দীর মধা- 

ভাগে সমাটু সমুদ্র গুপ্ত উত্তরাপথ ও দক্ষিণীপথ বিজয় করিয়া অশ্বমেধ- 

যজ্ছের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। * খুষ্টায় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগে 

গুপ্ত সম্রাট প্রথম কুমার গুপ্তের অধিকার উত্কলের উদয়গিরি পথ্যন্ত 

যে বিস্তৃত ছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। + পঞ্চম শতাব্দীর শেষ 

ভাগে মহারাজাধিরাজ স্ষন্দ গুপ্ত হুণ-যুদ্ধে জীবন বিসঙ্জন করিলে 

বিশাল গুপ্ত-সাআ্রাজ্য ধ্বংস হইয়! যায়। রাখাল বাবু অনুমান করেন, 

ক্ন্দ গুপ্তের পরে যাহারা গুপ্ত-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, 

তাহার। মগধ ও বঙ্গের বাহিরে অন্ত কোন প্রদেশে অধিকার বিস্তৃত 

করিতে পারেন নাই। : পরবর্তিকালে খ্ষ্টায় সপ্তম শতাব্দীর প্রারস্তে 
গৌড়াধিপ শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্ত পুনরায় পূর্বদিকে ত্রন্ধপুত্র নদের 

উপুর হইতে কলিঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত ভূতাগ করগত করিয়া গৌড়- 

রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । ততপরে সম্রাট হর্ষবর্ধনের রাজ্যও 

বাঙ্গালার ইতিহাস, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম ভাগ -পৃঃ ৪1 
[1৩9৮5 0০011005 1050111)0100017) 10010511010) ৮০1,111 07 44. 

বাঙ্গালার ইতিহাস, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্য'য়, প্রথম ভাগ পৃঃ ৩৩ | 
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লোৌহিত্যের উপকণ্ঠ (ত্রক্মপুত্রনদ ) হইতে পশ্চিমে পৃয়োধি পর্য্যন্ত ও 
মহেন্দ্রগিরি (কলিঙ্গ) হইতে তুঙ্গশিখরী গঙ্গািষ্টসান্থু হিমালর 

পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ম্ুতরাং সে সময় তাঅলিণ্তও যে কুষাণ-সাম্রাজ্য 

ব৷ গুপ্তাধিকারভুক্ত হইয়াছিল, তাহা অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না। 

কিন্তু তখনও তাশ্রলিপ্ত যে একটি পুথক্ রাজ্য ছিল, বৌদ্ধ পরিব্রাজক- 
দিগের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতে ও মাকগে়পুরাণ। ব্হৎসংহিতা প্রভৃতি 

গ্রন্থ হইতেও তাহার পরিচয় পাঁওয়! যায়। 

ইহা হইতে অন্ুমান কর! যায় যে, তাশ্রলিপ্তের সেই প্রাচীন 

রাজবংশ অশোক কর্তৃক উন্ম,লিত হইলে পরে যে বা যে কয়টি রাজবংশ 

তামলিপ্তের সিংহাসনে প্রতিষ্টিত হইয়াছিলেন, তাহার! সম্পূর্ণ শ্বাধীন- 
ভাবে রাজত্ব করিতে পারেন নাই। মগধ বা কলিঙ্গের সিংহাসনে 

প্রতিষ্টিত রাজবংশের সামুস্তরূপেই তাহারা রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। 
তানলিপ্ত বা সুন্গ রাজ্যের সীমাও তখন অনেক কমিয়া গিয়া আরও 

" কয়েকটি সামন্ত-রাজ্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। তবে এই সকল বরাছ্যের 

সামস্তগণই সময় সময় প্রধান রাজবংশের ছূর্ধলত। দর্শনে সুযোগ পাইরা 

কখনও কখনও কাহারও অধীনতাই শ্বীকার করিতেন না) যত 

দিন পারিতেন, স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করিতেন। আবার খারবেল, 
কাণিষ্ক, সমুদ্রগুপ্ত, কুমারগুপ্ত, শশাঙ্ক, হর্ষবর্ধন প্রভৃতির শ্ঠায় ক্ষমতা- 

শালী রাজগণ যখন রাঁজচক্রবর্তী হইতেন, তখন তাহারা &$ সকল 
বঃজবংশকেও অধীনতাস্বীকারে বাধ্য করিতেন ।' পরবস্তিকালে 
তাঅলিপ্ত-রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত রাজগণ এইরূপ সামস্ত বা অর্দস্বাধীন রাজা 
ছিলেন বলিয়াই আমরা অনুমান করি এবং এই জন্তই বোধ হয়, 
তাত্রলিপ্তের কোন রাজার প্রদত্ত শাসনপত্র বা সেই বংশের কোন 
রাজার নামাক্ষিত মুদ্রাও আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। 
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১৮৮১ খুঃ অবে রূপনারায়ণ নদ পূর্বখাদ পরিত্যাগ করিয়া নৃতন 

খাদে প্রবাহিত হইলে, তূগর্ভ হইতে কতকগুলি প্রাচীন মুদ্রা বাহির 

হইয়াছিল। মেদিনীপুরের তৎকালীন ম্যাজিষ্টেট- 
টিলা কালেক্টার উইল্সন্ সাহেব ও তমলুকের 

তৎকালীন সব্ডিভিজন্যাল অফিসার প্ররত্বতত্ববিদ্ 

উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় উহার কতকগুলি কলিকাতার এসিয়াটিক 

সোসাইটীতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। মুদ্রাগুলির অধিকাংশই সচ্ছিদ্র 

ছিল; উহাদের উপর কিছুই খোদিত ছিল না। কোন কোনটির 

উপর পন্প, চক্র, চৈত্য অথবা হস্তী, মুগ, দিংহ প্রভৃতি জন্তর মূর্তি অস্কিত 

ছিল। পঞ্ডিতগণের অনুমান, 'এ সকল মুদ্রা খৃষ্ট-পুর্ব চতুর্থ কি পঞ্চম 

শতাব্দীতে প্রচলিত ছিল। এগুলি তাম্রলিপ্তের সেই প্রাচীন ক্ষমতাশালী 

রাজবংশের মুদ্রা হইলেও হইতে পারে ; সঠিক বল! যায় না। 

মৌর্ধ্য-রাঞঙ্গবংশের রাজত্রকালে ভারতবর্ষে দপুরাঁণ-নামক 

একপ্রকার চতুষ্কোণ রজতখণ্ড মুদ্রারূপে ব্যবত হইত। মগধ ও 

বঙ্গের নানা স্থানে এরূপ কয়েকটি “পুরাণ” আবিষ্কৃত হইয়াছে । ১৮৬৮ 

খূঃ অন্দে (বাঙ্গালা ১২৭৫ সাল) দীনবন্ধু মিত্র তমলুক নগরে একটি 

“পুরাণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন । তারতবর্ষে যে সময় “পুরাঁণ' ব্যবহৃত 

হইত, পে সময় দুই জাতীয় তাত্রযুদ্রারও ব্যবহার ছিল। প্রথম, 

বৃহৎ তাম্রথ্ড হইতে কর্তিত ক্ষুদ্র চতুৃষ্ষোণ তাত্রযুদ্রা; দ্বিতীয়, 

চে ঢালা (089) চতুষ্কোণ বা গোলাকার মুদ্রা। দীনবন্ধু মিত্র 

তমলুকেও শেষোক্ত প্রকারের একটি তাত্রযুদ্রা পাইয়াছিলেন। 
বঙ্গের নানা স্থানে কুষাণবংশীর রাজগণেরও কয়েকটি মুদ্রা 

হিল গণিত এই, ৯৮৮05, 
বাঙ্গালার ইতিহাস- প্রথথ ভাগ _রাখালদাস বন্য্যোগাধ্যায়, পৃঃ ৩২ | 
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আবিষ্কত হইয়াছে । ১৮৮২ খুঃ অন্দে তমলুকে প্রথম কাণিষ্কের একটি 
তাত্রমুদ্রা পাওয়া যায়। এ' মুদ্রাটিতে রাজমূর্তি অঙ্কিত ও গ্রীক 
অক্ষরে রাজার নাম ও উপাধি লিখিত আছে। * ' গুপ্ত-রাজ- 
গণের কয়েকটি মুদ্রাও বঙ্গের নানাস্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে । তমলুকে 
গুপ্ত-সমাট্ মহারাজাধিরাজ প্রথম কুমারগুপ্তের একটি সুবর্ণমুদ্রাও 

পাওয়া গিয়াছে। এ যুদ্রাটির এক দিকে পন্মাসনা লক্ষীমুর্তি ও 
অপরদিকে অশ্বপৃষ্ঠে রাজমূর্তি অস্কিত। রাজ! অশ্বারোহণে বামদ্দিকে 

গমন করিতেছেন। + ৯৯০৪ খুঃ অন্দে মেদিনীপুর জেলায় 
অন্যতম গুপ্ত-সম্রাট মহারাজ স্বন্দগুপ্তেরও একটি স্থুবর্ণযুদ্রা আবিষ্কৃত 

হইয়াছিল। এ মুদ্রাটিতে রাজমূর্তির দক্ষিণপার্থে একটি রমণী-মূত্তি 
অস্কিত। মুতীতন্বিদ্গণ অনুমান করিতেন, এই রমণীমৃত্তিটি স্বন্দগুপ্রের 
পট্টমহিষীর যৃত্তি। কিন্তু সম্প্রতি পণ্ডিতপ্রবর জন আলেন মহোদয় 
স্থির করিয়াছেন যে, স্বন্দগুপ্তের সুবর্ণ-মুদ্রায় খোদিত রমণীমৃত্তিটি শ্রী 
বা লক্ষীমৃত্তি। উহ তাহার পটমহিষীর যৃন্তি নহে। + খুপ্তরাজগণ 
লক্ষ্মীর উপাসক ছিলেন। স্বন্দগুপ্তের এই জাতীয় সুবর্ণ-ুদ্রা অতীব 
ছুপ্রাপ্য ; সামান্য কয়েকটিমাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে । তমলুকে পাঠান 
ও মোগল বাদশাহগণের কয়েকটি যুদ্রাও পাওয়া গিয়্াছে। কিন্তু 
আজ পর্য্যন্ত তাত্রলিপ্তের কোন রাজার মুদ্রা! আবিষ্কৃত হয় নাই। 

গুপ্তরাজগণের রাজত্বকালে চীনদেশীয় কয়েকজন বৌদ্ধ পরিব্রাজক 
তারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন । তাহাদের লিখিত বিবরণে 
শশী 

গ্গ [১7098601085 060) 491800 9০01৩0 ০৫ 860৪] 882, 0 12. 

রি [. 2, &. 5, 7893১ 1১. 127 420 চ7০০6531785 ০৫ ১৩ 45100 

১০০16 ০0£ 8878থ1) 7882. 0, 12. তু ঃ | ূ 

10901986606 00175 £) 606 [00197 1105100 ঠ হ27, বণ পূ. 
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তা্লিপ্ের অনেক কথা জাত হওয় যায়। তাত্রলিপ্ত তখনও পূর্ব 
তারতের প্রধান বন্দর ছিল। গুগ্তপমাট দ্বিতীয় চন্ত্রগুপ্ত বিক্রমা- 

দিত্যের সময় প্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক ফাঁ-হিয়ান আর্ধ্যাবর্ত-ভ্রমণে 

ব্যাপূত ছিলেন। তিনি তাহার ভ্রমণের শেষ দুই 
বসর ( ৪১১--৪১২ খুঃ অব্দ) তাত লিপ্ত বন্দরে 

বাস করিয়া বৌদ্ধগ্রন্থের প্রতিলিপি প্রস্ততকরণে 
এবং দেবযুস্তির চিত্রপঙ্কলনে নিরত ছিলেন। * ফাহিয়ান সমুদ্রোপ- 

কুলবর্তী তামলিণ্ড নগরে আসিয়া ২৪টি সঙ্ঘারাম ও বহুতর 

বৌদ্ধাচার্ধ্য সন্দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি তাম্রলিপ্ত হইতেই অর্ণবযানে 
আরোহণ করিয়া সিংহলযাত্র! করেন । 1 সম্ভবতঃ ফা-হিয়ান হন্দুগণকে 

বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন না, সেই জন্য তাহার লিখিত বিবরণে 
কোন হিন্দু-কীন্তির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। 

ৃষ্টীয় ৫২৬ অব আচার্য বোধিধর্ম তাঅলিপ্ত হইয়া সমুদ্রপঞ্চে, 
কাণ্টনযাত্রা করেন। তথ হইতে তিনি চীন 

সমাটের সভায় আহত হইয়াছিলেন। সেই 

বোধিধর্ম্বের কাষায় ও “ভিক্ষাপাত্র” জাপানের ইক্রণ মঠে বহুকাল 

রক্ষিত ছিল। তিনি এ দেশ হইতে পপ্রজ্ঞাপারমিত হৃদয়স্থত্রঃ ও 

উষ্ীববিজয়ধারিণী” নামক যে তত্তগরন্থ লইয়া তথায় গিয়াছিলেন, 
বঙ্গাক্ষরে লিখিত সেই গ্রন্থ ছু'খানি জাপানের প্রসিদ্ধ “হারিউজি মঠ? 

হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে । আজও জাপানের সিঙ্গোন বা তান্ত্রিকগণ 
যেসকল স্তব-কবচাদ লিখিয়৷ পাঠ বা ধারণ করিয়! থাকেন, সে 

সমুদয় পূর্বোক্ত বঙ্গাক্ষরের আদর্শে লিখিত। $ 
* গৌড়রাজমালা__১ম ভাগ, ৯ম খণ্__পৃঃ ৫1 
1 00৮611?5 71012851906, 7. 288 (400,171) 

৪; বিশ্বকোব--১৭শ ভাগ-_পৃঃ ৪১১। 

পরিব্রাজক 
ফা-হিয়ান। 

আচার্য্য বোধিধর্ম | 
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খস্টীয় ৬২৯ অন্দে অন্যতম চৈনিক পরিব্রাজক স্বনামখ্যাত ইউ- 
যান-চোয়াং ভারতবর্ধে আগমন করিয়াছিলেন । সে সময় গৌড়- 

বঙ্গ হিরণ্যপর্বত (মুঙ্গের ), চম্পা ( তাগলপুর ), 
পরিব্রাজক হ্লা 

উউয়ান-চায়াং |. কাজুঘির-পুপু, বর্ধন (মালদহ ও বগুড়া), সমতট 

( পূর্ববঙ্গ ), তামলিপ্ত এবং কর্ণনুবর্ণ এই কয়টি 
রাজো বিতক্ত ছিল। ইউয়ান-চোয়াং তাহার প্রণীত “সি-মু-কি” 

নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, তিনি সমতট (বর্তমান ঢাকা) হইতে 

পশ্চিম্িক্ ধরিয়া নয় শত “লি' গমন পূর্বক তাম্রলিপ্তে উপস্থিত 

হইয়াছিলেন। তামলিপ্ত উপদাগরের সন্নিকটবর্তা ও নিয়ভূমি। এই 
রাঙ্জের পরিধি ১৪০* £লি' এবং উহার, রাজধানী ১'লির অধিক 
বিস্তত। উহার অন্র্বাণিজ্য স্থলপথে এবং বহির্বাণিজ্য জলপথে 

সম্পাদিত হইত। উহার বাণিজ্য-সমারোহ দেখিয়া ইউয়ান-চোয়াং 

চমত্রুত হইয়াছিলেন। তায়লিপ্তে সে সময় দশটি বৌদ্ধ মঠ ও 
সহআধিক বৌদ্ধ উদাসীন ছিলেন। ইউয়ান-চোয়াং নগরের 

এক প্রান্তে মহারাজ অশোকনির্মিত ছুইশত ফিট.উচ্চ একটি 
স্তস্ত দেখিয়া গিয়াছিলেন। উহার পার্খে সি'ড়ি ছিল, প্রাচীন বৌদ্ধগণ 

তাহার উপর বদিতেন: ও বেড়াইতেন। দুর্লভ ও যৃল্যবান্ দ্রব্য 
তাত্্রলিপ্ডে প্রচুর পাওয়া যাইত। বিস্তর ধনী মহাজন ও ভাহাজের 
অধিবাসিগণ সেখানে বাস করিতেন। সাধারণতঃ অধিবাসীর৷ ধনী 

ছিলেন। তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও হিন্দুধর্ম বিশ্বীস ছিল 

এবং কেহ কেহ বা বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। ইউয়ান-চোয়াং তাঅ- 
লিপ্তে বৌদ্ধ মঠ ব্যতীত পঞ্চাশটি পৌতলিক হিন্দু-মন্দিরউ দেখিয়া 
গিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, যদিও তৎকালে এ প্রদেশের 
ভূমি সকল নিয় ছিল, কিন্তু অত্যন্ত উর্ধর থাকাতে কধিত হইয়। 
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যথেষ্ট ফল ও ফুল উৎপন্ন হইত। অধিধাসিগণ পরিশ্রমী, সাহসী 

ও কার্যযতৎপর ছিলেন।* 

ইউয়ান-চোয়াডের লিখিত বিবরণ হইতে আরও জানা যায় যে, 
৬৩৫ খৃঃ অন্দে তাম্রলিগত বন্দর সমুদ্রে ধৌত হইয়া গিয়াছিল। + ইহা 

যে কিরূপ ধৌত, তাহা স্পষ্ট করিয়া কিছুই লেখা নাই। অনুযান 
বিগত ১৭৩৭ খৃষ্টাব্ধে কিংবী ১৮৬৪ থঃ অবের তীষণ ঝটিকা ও জল 

প্লাবনে এই নগরটি যেরূপ ধৌত হইয়া গিয়াছিল, উহা'ও সেইরূপ 
হইবে। নতুবা একবারে সমগ্র নগরটি সমুদ্রের গর্ভসাৎ হইলে ইউ- 

রান-চোয়াং অবশ্যই স্পষ্ট করিয়া তাহা লিখিতেন। কারণ, তিনি 
৬৪৫ খৃঃ অব পর্যান্ত এতদ্দেশের বিবরণ তাহার গ্রন্থে লিখিয়। 

গিয্নাছেন। £ 
ইউয়ান-চোয়াঙের পরে খষ্টায় ৬৭৩ অবে ই-চিউ. নামক আর 

একজন বৌদ্ধ পরিব্র।জক চীনের কাং-চাটি নগর হইতে সমুদ্রপথে ভাগী- 
রথীর মোহানায় তামরলিণ্ত নগরে আগমন করিয়া- 

পরিব্রাজক ছিলেন। তিনি এখান হইতে নালান্দায় গমন 
ইচি। . করেন এবং তথায় সংস্কত-শিক্ষার জন্য কয়েক 

বৎসর অবস্থান করিয়া পুনব্ধার তামরলিগ্ত নগরে আসিয়া অর্ণবযানা- 

রোহণে দক্ষিণদিকে গমন করিয়াছিলেনন। খ তিনি তাঅলিপ্তের বিবরণে 

লিখিয়াছেন যে, মোটামুটী ধরিতে গেলে ভারতের মধ্যদেশ হইতে ইহা: 

প্ান্তদেশ_ পূর্ব ও পশ্চিমে তিন শত যোজ্রনের অধিক, দক্ষিণে ও 
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উত্তরে সীমান্তূমি চারিশত যৌজনেরও অধিক দূরবর্তী । তারতের পূর্ব 
সীমা হইতে এই রাজ্য ৪ যোজন দক্ষিণে অবস্থিত এবং পূর্বতার-. 

তের অন্তর্গত “মহাবোধি” ও শ্রীনালন্দ হইতে প্রায় ইট যোজন। 
পরিব্রাজকগণকে চীন-প্রত্যাবর্তনের সময় এ স্কানেই পোতারোহণ 

করিতে হয় এবং সেখান হইতে পূর্বাভিযুখে ক্রমাগত ছুই মাস কাল 

গমন করিলে তাহারা ক-চ নামক স্থানে উপস্থিত হন। কিন্ত 
হারা সিংহলে যাইতে ইচ্ছা করেন, তাহাদিগকে পশ্চিম-দক্ষিণা- 

ভিমুখে যাত্রা করিতে হয়। তিনি শুনিয়াছিলেন যে, সিংহলঘ্বীপ 

তাঅলিপ্ত হইতে সাত শত যোজন দুরে অবস্থিত। তাম্রলিপ্তে তৎ- 

কালে পাঁচ ছয়টি ধর্মমন্দির ছিল এবং তথাকার মিন সকলেই 
ধনী ছিলেন। * 

-চিঙের পরে আরও কয়েকজন পরিব্ীক্গক ভারতবর্ষে আগ- 

মন করিয়াছিলেন) কিন্তু তাহাদের ভ্রমণবৃত্তান্তে তাগ্রলিপ্ত সন্বন্থে 
বিশেষ নূতন কথা কিছু 'পাওয়া যায় না। তবে 

পরিবীকণ। - হারা কোন্ পথে কি ভাবে তামলিপ্তে আগিয়া- 
| “ছিলেন, তদ্ধিববণ আলোচনা করিলে, কোন্ কোন্ 

দেশের সহিত তাশ্রলিপ্তের বাণিজ্য-সন্ন্ধ বিশ্যমান ছিল, তাহা বুঝিতে 

পারা যায়। এ সকল পর্যটকের মধ্যে ভাও-লিন, তাংচেং-তেং 
হুই-লুন। উ-হিং-চেং-কন, চাঁংমিন প্রভৃতি প্রসিদ্ধিম্পন্ন। তাও-লিন 

ষবদ্বীপ ও নিকোবার হ্বীপপুপ্কের পথে তা ত্রলিণ্ডে আসিয়াছিলেন। 

তাংচেং-তেং ব্কাবীপ হইতে আসিয়া বরাহবিহারে বাস করিয়া- 
ছিলেন। যে বাণিজ্যপোতে তিনি তাত্তরলিণ্ডে আাদিতেছিলেন। পথি- 
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মধ্যে সেই বাণিজ্যপোত দন্ুযু কর্তৃক লুষ্ঠিত হইয়াছিল । হুই-নুন ও 

উ-হিং যথাক্রমে কোরিয়া ও লঙ্কা্বীপ হইতে আপিয়াছিলেন। এই 

সকল বিবরণ হইতে তায্রলিপ্তের সহিত যে বিতিনন দেশের বাণিজ্য- 

'সন্বন্ধ ছিল, তাহ] জান ষায়। 

. খুষ্টায় ৬৭৩ অন্দে চৈনিক পরিব্রাজক ই-চিউ. তাম্রলিপ্তে আসিয়। 

একটি বরাহ-মন্দির দেখিয়া গিয়াছিলেন। এ মন্দিরে তৎ্কালে 

হারিতী দেবীর মৃত্তি পুজিত হইত। সুপগ্ডিত 
বীল সাহেব লিখিরাছেন ধে, চালুক্যগণ ও দাক্ষি- 

ণাত্যের অনেক রাঞ্জবংশ আপনাদ্দিগকে হারিতী 

দেবীর সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন এবং বরাহ-মৃত্তিও চালুক্য 
দিগের জাতীয় চিহ্ন। তিনি অনুমান করেন, তমলুকের প্রাচান 

বরাহ্-মন্দিরটি চালুক্যবংশীর কোন ব্যক্তি কর্তৃক নির্মিত হইয়া- 
ছিল। 1 অন্যতম চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান-চোয়াং ৬২৯ থুঃ 

অব্দ হইতে ৬৩৫ খুঃ অবের মধ্যে কোন সময়ে তাম্্রলিপ্তে আসিয়া- 

ছিলেন। কিন্তু তাহার লিখিত বিবরণে এ বরাহ-মন্দিরটির উল্লেখ 

নাই। এই কারণে মনে হয়, ৬৩৫ খুঃ অন্দ হইতে ৬৭৩ খুঃ 

অবের মধ্যে কোন সময়ে এ মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । বোম্বাই- 

প্রদেশে কালাডগি €ঞজলার, এহোল নগরে মেগুটি নামক স্থানে 

দাক্ষণাপথরাজ চালুক্যবংশীয় দ্বিতীয় পুলকেশীর যে শিলালিপি- 

খানি আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহাতে জান! যায় যে, পুলকেশী কলিঙ্গ ও 
কোশল জয় করিয়াছিলেন। £ হর্বর্ধন চাবুক্যরাজ পুবকেশী কর্তৃক 

তাঞ্রলিপ্তে 

চালুক্য-রাজবংশ | 

* পৃথিবীর ইতিহাস, দুর্গাদাস লাহিড়ী, ৪র্থ ভাগ, পৃঃ ১৮৩। 
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পর[প্রিত হইয়াছিলেন। রাখাল বাবু. অনুমান করেন, উড়িষ্যায়, 
দক্ষিণ-কোশলে ও কলিঙ্গে হর্ষের সহিত পুলকেনীর সংঘর্ষ হইয়া- 
ছিল। * প্ররতত্ববিদ্গণ অনুমান করেন, ৬৪৬ অথবা ৬৪৭ খুঃ 

অবে হ্ষবর্ধনের মৃত্যু ঘটে।+ সম্ভবতঃ ইহারই কিছুদিন পুর্বে 

২কালে উড়্িষ্যা ও দক্ষিণ-কোশল পুলকেশীর অধিকা রভুক্ত হইয়াছিল” 
কালে কিছুদিনের জন্য তাম্রলিপ্তেও তাহার অধিকার প্রতিষ্ঠিত 

হয, এবং সেই সময়েই পূর্বোক্ত বরাহ-মন্দিরটি স্থাপিত হইয়াছিল । 
গুপ্ত রাজগণের পরে গৌড়-বঙ্গে পাল-বংশের অভ্যুদয় ঘটে । 

গষ্টায় একাদশ শতাব্দী হইতে পাল-বংশের অধঃপতন আরম্ভ হয়। তাহা 
দের সময় হইতেই তাত্রলিপ্ত-রাজ্যের স্বাতন্ত্্যও নষ্ট 

হইয়া গিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। তাগ্রলিপ্ত-রাজ্য 
তখন দক্ষিণ-রাঢ়ের অন্তভুক্তি হইয়া একটি ক্ষুদ্রতন 

রাজো পরিণত হইয়াছিল। পালবংশীর প্রথ্ম মহীপালদেব যখন 

গোড়ের সম্রাট, সেই সময় গৌড়রাজ্য কাক্দীপতি রাজেন্দ্র চোল কর্তৃক 

আক্রান্ত হইয়াছিল। রাজেন্দ্র চোল ১০১২ খুং অবে সিংহাসনে 

আকবোহণ করিয়াছিলেন । তাহার ত্রয়োদশ বাজ্যাঞ্কে উৎকীর্ণ তিরু- 

মলৈ শিলালপিতে তদীয় উত্তপাপথাভিবানের বিবরণ আছে। 4 
উক্ত বিবরণ হইতে জান] যায় বে, রাজেন্্র চোল দিখিজয়ে আসিয়া 
দুর্গম ওড.ড বিষয় (উড়িষ্যা), মনোরম কোশলনাড়ু (কলিঙ্গের নিকটস্থ 

মহাকোশল-_বর্তমান সন্বলপুর প্রভৃতি জেল), মধুকরনিকর-পরিপূর্ণ 
রিমি তদদবুত্তি ( দণুভুক্তি বা মি জেলার অন্তর্গত ঈাতন 

পালবংশ ও দিধিজয়ী 

রাজেন্দ চোল। 

০২৯০ শিীীীপীশীসীতি শি িশিীশিশীশি পিসী শশী শপপসপাস্পাপতপাপিপিশিশাশ তি শপাশিশিশাশশীপিীশিশী স্পা পাপা পিিসিপালাসীপপাল। 

রঃ াঙ্গালার ইতিহাস, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৮৮ | 
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ও তব্লিকটবর্তী স্থান-সমূহ ), প্রসিদ্ধ তরুন লাড়ম (দক্ষিণরাঢ ); রই. 
সম্পন্ন উত্তির লাড়ম ( উত্তররাঢ় ) প্রভৃতি প্রদেশের অধিপতিগণকে 

পরাঞ্জিত করিয়াছিলেন। তন্দবৃত্তিতে তখন ধর্মপাল নামে এক রাজা 

রাজত্ব করিতেন। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নগেক্জ- 

নাথ বস্ু-প্রমুখ এ্তিহাসিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, শিলালিপিতে 

উৎকীর্ণ তন্দবুত্তি বা দণ্ুভুক্তি বর্তমান মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণাংশের 

নাম। তাহারা অনুমান করেন, বর্তমান দীতন নামক স্থানই প্রাচীন 

দগ্ডতুক্তি। * কিন্তু হাঁমহোপাধ্যায় পঙ্ডিত হর প্রপাদ শাস্ত্রী মহাশঘ্নের 

মতে দণ্ডতুক্তির বর্তমান নাম বিহার ।+ কারণ, তিব্বতীয় ইঠিহাসে 

“বিহার, ওতন্তপুরী বা ওতন্দপুর নায়ে উল্লিখিত হইয়াছে । রাখাল 
বাবু লিখিয়াছেন যে, ওতন্দপুর সংস্কৃত উদান্তপুরের অপ্রন্রশ এবং উদন্ত- 

পুর বিহার নগবের প্রাচীন নাম-বিহারের আবিষ্কৃত বহ্ খোদিত 

লিপি হইতে জানা যায়। সুতরাং বিহার কখনই দগুভুক্তি হইতে 

পারে না। দগুভুক্তি কোশলদেশের পরে ও দক্ষিণরাড়ের পূর্বে 

উল্লিখিত হইয়াছে; সুতরাং ইহা মেদিনীপুর জেলার কোন স্থানেই 

হওয়া সম্ভব | $ 
তিরুমলৈ শিলালিপি হইতে জান! যায় যে, রাজেন্দ্র চোল ভীষণ, 

যুদ্ধে দগুভুক্তির অধিপতি ধর্মপালকে নিহত করিয়া দক্ষিণ-রাচের, 

অধিপতি রণশূরকে পরাজয় করিয়াছিলেন । উক্ত শিলালিপিতে তাহার 

তাম্রলিগুরাজ্য-জয়ের কোন উল্লেখ নাই। দণ্ডভুক্তির পরেই দক্গিণ- 
উই শত ২ িশীশিপাশপাশশীশীপী পিপি শিস 

* বালালার ইতিহাস-_প্রথম ভাগ, পৃঃ ২২০। 

বলের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্য কাও ), পৃঃ ১৭৩। 
1 10910017501 009 451800০০167 917390881) ৮০1. 11. 7. 1০. 

। | বাঙ্গালার ইতিহাস-_ প্রথম ভাগ) পৃঃ ২২*-২২১। | 



হিন্দু-রা্জত্ব_তামলিগু-রাজ্য। বৃ 

বাঁঢ়ের নাম উল্লিথিত হইয্বাছে। ইহাতে মনে হয়, তাম্লিপ্ত তখন 
দক্ষিণ-রাট়রাঙ্গ্যের সহিত যুক্ত হইয়া গিয়াছিল। নতুবা তামলিপ্ডে 

সেরূপ কোন ক্ষমতাশালী রাজ! থাকিলে নিশ্চয়ই রাজেন্দ্র চোলের 
সহিত তাহার সংঘর্ষ ঘটিত। পরন্ত ইহাও সম্ভব নহে যে, দিগ্থিজয়ী 

রাজেন্দ্র চোল তামলিপ্তাধিপতির নিকট পরাজিত হওয়াতে শিলা- 

লিপিতে সে কথার উল্লেখ করেন নাই। 

এই ঘটনার কিঞ্চিদিধিক অর্দ-শতাব্দী পরে পালবংশীয় অন্যতম 

নরপতি বাঁজা রামপাল যখন কৈবর্ত-বিদ্রোহ দমন করিয়া! পিতৃ-রাজ্য 

বরেন্দ্রীর উদ্ধারলাধন করেন, তখন গৌড়-বঙ্গের 

শর রা দক্ষিণ তৎকালীন ক্ষমতাশালী রাজারা প্রায় সকলেই 
যুদ্ধক্ষেত্রে নামিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় প্ডিত, 

হরপ্রপাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে কবি সন্ধ্যাকর নন্দী- প্রীণীত 

রাষচরিত”নামক একখানি গ্রন্থ আবিষ্কার করিয়াছেন । ্র্থধানি ও 

তাহার টীকা তৎকালীন বঙ্গদেশের ইতিহাস ও ভূগোলের পক্ষে বিশেষ 

মূল্যবান। * বামচরিতে রামপালের বিস্তারিত জীবনী আছে। 

গ্রন্থে দেখা যায় যে, বারেন্ত্র অভিযানে যে সকল সামন্ত গমন করিয়া - 

ছিলেন, তন্মধ্যে কোটাটবীর বীরগুণ, দগুভুক্তিরাজ জয়সিংহ ও অপার- 

মান্দারের অধিপতি এবং আটবিক সামন্তচক্রের প্রধান লঙ্গীশূরও 

ছিলেন। 1 শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু দিদ্ধান্ত করিয়াছেন, “কোট? 

অথবা কোটাটবী দেশ বিশাল অরণ্যানী-বেষ্টিত উড়িষ্যার গড়জাত 

প্রদেশ এবং অপার-যান্দারের বর্তমান নাম মান্দারণ। $ মান্দারণ 
সি পট 

গা  পতেএতে ০6 08%4518010 ০৩5 06 50281) ৮০1. হা, 

+ রামচরিতঃ ২৫ টীকা। | 

1 বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস-( রাজপ্যকাণ ) পৃঃ ১৯৯ ১৯৯। 
শ 



৯৪ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 

মেদিনীপুর জেলার উত্তর সীমান্তে অবস্থিত ; এক্ষণে উহ হুগলী জেলার 

অন্তর্গত। কোটাটবীর পরে দণভূক্তি এবং ততৎপরে অপার মান্দা ; 

রামচরিতেও তামলিপ্তাধিপতির নাম নাই। ইহাও আমাদের 
পূর্বোক্ত অনুমানের সাপক্ষে আর একটি প্রমীণ। তবে লঙ্গীশনকে 

সামস্তচক্রের প্রধান বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । তাম্রলিপ্তাধিপতি 

সেই সামন্তচক্রের অন্যতম হইলেও হইতে পারেন। রাজেন্র চোলের 
(শিলা পিঠে এই জন্যই হয় ত পূথগ্ভাবে তামরলিগু-জয়ের কথা নাই। 

দক্ষিণ-রাঢ়ের অধিপতিকে পরাজয় করায় তাহার পে কার্ধ্য সিক্গ 
হইয়াছিল। অপার-যান্দাৰ বা মান্দারণই এক সময়ে দক্ষিণাট়ের 

রাজধানী ছিল বলিয়া অন্থমিত হম্ন। আইন্্ই-আক্বরীর রাজঙ্ব- 

বিতাগেও দেখা যায় যে, তৎকালেও দক্ষিণ-রাঢ়ের অধিকাংশ সরকার 

মান্দারণের অন্তভূতি ছি এবং এই জেলার অন্তর্গত চিত্রা, চন্দ্রকোণা, 

বরদ] প্রভৃতি পরগণা এবং বর্তম নন তমলুক মহকুমার অন্তর্গত মহিষাদল 

পরগণাও এ সরকারের অন্তভূতি ছিল। * সম্ভবতঃ দক্ষিণরাঢের 

অধিপতি রণশূর ও অপার-মান্দারের লক্দীশূর একই বংশসম্ভৃত ছিলেন । 
বাঙ্গালা দেশে শুর উপাধিধারী রাজবংশের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ভূয়সী 

জনশ্রুতি আছে। বঙ্গদেশে আবিষ্কৃত কুলগ্রন্থ-সমূহের আলে|চনা 

করিয়। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্ু-প্রমুখ এঁতি- 

হাপিকগণ সিদ্ধান্ত.করিয়াছেন যে, এক সময়ে শুর উপাধিধারী রাজবংশ 

গৌড়-বঙ্গের সিংহাসনে প্রতিষ্টিত ছিলেন। 1 কিন্তু এতিহাপিক 

রাখাল বাবু লিখিয়াছেন, যে জাতীয় প্রমাণ বিজ্ঞানসম্মত প্রণ শালীতে 
লই ইত 

*্*। 10006618 হাটি টির 0 ইলমে ৬০] |. 0, রি 

+ গৌড়রাজমালা__রমাপ্রসাদ চন্। | 

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস-- রাজন কাণ্ড )--নগেম্জনাথ বনু | 



হিন্দু-রাজত্ব-_-তামঅলিপ্ত-রাজ্য ৯৫ 

রচিত ইতিহাসে গৃহীত হইতে পারে, তদনুসারে শরবংশীয় ছুই জন- 
মাত্র নরপতির নাম আবিষ্কৃত হইয়াছে_রণশূর ও লক্ষমীশূর। * 
আমাদের অনুমান, দক্ষিণরাঢ়ে এই শৃর-বংশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত 
হইবার পর হইতেই তাম্রলিপ্ত-র।জ্যের স্বাতন্থ্য নষ্ট হইয়। গিয়াছিল। 
তাশলিপ্ত তখন একটি ক্ষুদ্রতন রাজ্যে পরিণত হইয়। দক্ষিণরাঁঢ়ের 

অন্তভূতি হয়। মেদিনীপুরের গেজেটিয়ার-প্রণেতা ওম্যালী সাহেবও 

অন্ুমান করেন, রাজেন্দ্র চোলের দিগ্িজয়ের পূর্ষে তামলিপ্তরাজ্য 
দক্ষিণরাট়ের সহত যুক্ত হইয়। গিয়াছিল । + 

শরবংশের প্রে সেনবংশ রাঢদেশে প্রতিষ্ঠা লাত করেন। দেন- 
বংশের ধৌঁদিত লিপিমালা হইতে বুঝিতে পারা যাঁয় যে, বিজয়- 

সেন সেনরাঁজবংশের প্রথম স্বাধীন নরপতি। রাখাল 
বাবু অনুমান করেন, বিজয়সেন প্রথমে রাঢদেশের 

ংশবিশেষের, পরে পাল-সাম্রাঙ্গ্যের অবশিষ্টাংশ 

অধিকার করিয়া লইয়া গৌড়-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। 

বিজয়সেন শুরবংশের ছুহিত! বির্লাদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন । : 

দক্ষিণ-রাঢ়ে সেন-রাজবংশের অধিকার প্রতিঠিত হইলে পর তাত্র- 

লিগুও তাহাদিগের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। “বিজয়সেন অন্যুন 

পঞ্চত্রিংশ বর্ষকাল গৌড়-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়৷ খুষ্টায় দ্বাদশ 
শতাব্দীর প্রারস্তে ত্বর্গারোহণ করেন। তাহার বাজ্যকালে খুষ্টায় 

একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে উৎকলরাঞ্জ অনস্তবন্ধা চোড়গঙ্গ বঙ্গদেশ 

আক্রমণ কণ্টয়ছিলেন। উতৎকলরাজ দ্বিতীয় নরসিংহের তাত্র- 
পা 

সেন রাজবংশ ও 

অনন্তবন্মা চোড়গঙ | 

* বাঙ্গালার ইতিহাস প্রথম ভাগ, ২৩৮-২৩৯ | 
1 101517106 (92006967519 2, নে 

“টু বাঙ্গালার ইতিহাস,্প্রথম ভা, পৃং ২৮৮-২৯০। 



৯৬ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 

শাদনে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনন্তবর্থা। গঙ্গাতীরবর্তী ভূতাগের 
( উত্তররাঢ় ও দক্ষিণরাঢ়) কর সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং মান্দারের 
দুর্গ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। * রাখাল বাবু অনুমান করেন 
থে। উৎকলরাজ অনন্তব্মা স্থায়িতাবে রাঁটদেশ অধিকার করিতে 

পারেন নাই। বিজয়সেন ঘে সময় পালবংশীয় গৌড়েশ্বরের বিরুদ্ধে 
ুদ্ধধাত্র! করিয়াছিলেন, সেই অবসরে অনস্তবন্থী রাটদেশ অধিকার 

করেন। যুদ্ধান্তে সমগ্র উত্তররাট ও দক্ষিণরাঢ় পুনরায় বিজয়- 

সেনের করতলগত হয়। কারণ, দেবপাড়ার শিলালিপি হইতে 

জানা যা যে, বিজয়সেন কলিঙ্গাধিপটিকে পরাঞ্জয় করিয়াছিলে | 

সে সময়ে অনন্তবদ্দ] চোড়গঙ্গই কলিঙ্গাধিপতি ছিলেন । 

খৃষ্ায় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে একপ্রকার সেনরাজ. 
বংশের ক্ষমতা শিথিল হইতে আরম্ভ হর়। এ সময় দক্ষিণ-বাটের 

অধিকাংশই নুসলমাঁনদিগের করগত হইয়াছল ; অবশিশ্টাংশ 

উৎকলের প্রবল প্রতাপান্বিত গঙ্গবংশ অধিকার করিয়া লয়েন। 

উৎকলরাজ অনঙ্গতীমদেব খৃষ্ায় ১২১১ অন্দ হইতে ১২৩৮ অব পর্যন্ত 
উত্কলের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। উৎকলের প্রাচীন ইতিহাস 

মাদলাপান্জীতে অনঙ্গতীমদেবের রাঁজ্যকালের, যে বিবরণ আছে, 
তাহাতে জানা যায় ষে, তাহার সিংহাস্রনলাভের পূর্বে উৎকল রাজ্যের 
উত্তর-সীমা। কীসবাস নদী পর্য্যন্ত বিভ্ৃত ছিল; কিন্তু তিনি তাহার 
রাঁজ্যাধিকার উত্তরে বড়দনাই নদী (পুরাতন দামোদর ) পর্য্যন্ত 
বস্তুত করিয়াছিলেন।$ তাম্রলিপ্ত, মান্দারণ গ্রস্ৃতি তৃভাগ 

ক]. 4১. 5,00১ 1896 ০! ৃ. [0 239--241 

+ বাঙ্গালার ইতিহাস--প্রথম ভাগ, পৃঃ ২৮৮--২৯০। 
1 0.8 5.1) 560£া8000 91 011958. 

লে 
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কর সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং মান্দার দর অধিকার করিয়া লইয়া- 
ছিলেন। * রাখাল বাবু অন্মান করেন যে, উৎকলরাজ অনস্তবন্ম। 

স্থায়িভাবে রাঢদেশ অধিকার করিতে পারেন নাই বিজয় সেন যে 

সময় পালবংশীর গৌড়েশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন, সেই 
অবসরে অনন্তবন্মী রাটদেশ অধিকার করেন। যুদ্ধান্তে সমগ্র উত্তর- 
রাঢ় ও দক্ষিণ-রাঢ পুনরায় বিজয় সেনের করতলগত হইয়াছিল। 

কারণ, দেবপাড়ার শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, বিজয় সেন কলিঙ্গা- 
ধিপতিকে .পরাজয় করিয়াছিলেন। সে সময় অনন্তবন্মী চোড়গন্গই 
কলিগ্গাধিপতি ছিলেন । + 

€ খুষ্টায় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমতাগ হইতে একপ্রকার সেনরাজ- 
বংশের ক্ষতা শিথিল হইতে আরম্ত হয়। এই সময় গৌড়রাজ্যের 

কিন্নদংশ মুসলমানদিগের করতলগত হর এবং ভ্ক্ষিণরাঢের অধিকাংশ 
উৎকলের প্রবল-প্রতাপান্বিত গঙ্গবংশ অধিকার করেন। উতৎকল- 

রাজ অনঙ্গতামদেব খুহীয় ১২১১ অব হইতে ১২৩৮ অন্ধ পর্যন্ত 

উতৎ্কলের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন । উৎকলের প্রাচীন ইতিহাস 

মাদলা পঞ্লীতে অনঙ্গতীমদেবের রাজ্যকালের যে বিবরণ আছে, তাহাতে 

জানাযায় যে, তাহার সিংহাসনলাভের পূর্বে উত্কলরাজ্যের উত্তর 

সীম! কাসবাস নদী পর্য্স্ত বিস্তৃত ছিল; কিন্তু তিনি তাহার রাজ্যাধি- 

কার উত্তরে বড়দনাই নদী (পুরাতন দামোদর) যত বিস্তৃত 
করিয়াছিলেন। £ তাত্্রলিণু, মান্দারণ প্রস্ততি ভূভাগ এ প্রদেশেরই 
অন্তর্গত। অনন্তব্্ম৷ চোড়গঞ্ষ যে স্থায়িতাবে ভি অধিকার করিতে 

নী ১ 553) 1896, 0০ 1,179. 22924 1, 

+ বাঙ্গালার ইতিহাদ, প্রথম ভাগ, পৃঃ ২৮৮-২৯*। 
1 70700] 800 00005801085 ০1019 4.51800 59০16 ০£ 8৩০৪৭, 

ও 50158) 01. সু) 1916, ৩], 0 5. 



৯৮ _.. মেদিনীপুরের ইতিহাস। 

পারেন নাই, পুনরায় যে উহ! সেনরাজবংশের অধিকারতুক্ত হইয়াছিল, 
মাদলা পাঞ্ীর উল্লিখিত বিবরণে অনঙ্গতীমদেবের নৃতন করিয়া সেই 
প্রদেশ অধিকার "করায় পূর্ধোক্ত অন্ুমানই সমধিত হইতেছে। 

এতক্ষণ আমরা তাত্রলিপ্ত-রাজ্যের কথ! লইয়াই আলোচনা করি- 

লাম। কিন্তু মহাভারত, পুরাণ, সংহিতা! প্রভৃতিতে এবং বৌদ্ধ 

পরিবাজকদিগের ভ্রমণ-বৃত্তান্তের নানাস্থানে তাত্র- 

তারের রাঙা দেব- লিপ্তরাজ্যের কথা থাকিলেও তাম্রলিপ্তের কোন 
বরক্ষিত ও দেবসেন | 

রাজার নাম ব1! রাজবংশের কোন কথা পাওয়া 

যায় নাই। যে ঙ্গাতীয় প্রমাণ বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে রূচিত ইতি- 

হাসে গৃহীত হইতে পারে, তদনুসারে সুন্ধ বা তামলিপ্তের [তিন জনমাত্র 
রাজার নাম অগ্ভাবধি আবিষ্কত হইয়াছে ;_-রাজা দেবরক্ষিত, রাজা 

দেবসেন ও রাজ! গোগীচন্দ্র। বিষ্ণপুরাণে রাজা দেবরক্ষিতের নাম 
পাওয়া যায়৷ তাত্রলিপ্তাধিপতি"দেবরক্ষিত কোশল, উড়্ ও সমুদ্রতীরবর্তীঁ 

জনপদ-সমূহেরও অধীশ্বর ছিলেন৷ * কিন্তু রাজা দেবরক্ষিতের পুবব- 
পুরুষগণের ব1 উত্তর-পুকুষের আর কোন বিবরণী পাও! যায় নাই। 

পগ্ডিতগণ অনুমান করেন, বিষুপুবাণ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে রচিত হুইয়া- 

ছিল । ইহার পরবর্তী কালের বাঙ্গালার ইতিহাস আলোচনা করিলে 

দেখা যায় যে, খুষ্টায় সপ্তম শতাব্দীর প্রারস্তে গৌড়াধিপ শশাঙ্ক নরেন্্ 

গপত পূর্বদিকে লৌহিত্যনদের (ক্রহ্ষপুত্র) উপকণ্ঠ হইতে গহন-তাল- 
বনাচ্ছাদিত মহেন্দ্রগিরির উপত্যকা (কলিঙ্গ ) পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ 
বনীতৃত করিয়! গৌড়রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। 

এঁতিহাসিক শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় অন্্মান করেন যে, 
পু বর্ধন, সমতট এবং তাশ্রজিপ্ডের প্রাচীন রাজবংশ শশাঙ্ক কর্তৃক 

* যিষুপুর।ণ__ওর্থাংশ-_বঙ্গবাসী সংক্করণ, পৃঃ ২৯২ 8 
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উন্ুলিত হুইয়াছিল। * শশাঙ্কের পরে তাত্রলিপ্ত-রাজ্য সম্রাট হ্য- 
বর্ধনের রাজ্যভুক্ত হয়। বাণভট্রের রচিত “হর্ধচরিতে, সম্রাট হর্ষবর্ধনের 

রাজ্যকালের বিবরণ" আছে। হর্ষচরিতে স্ুন্গের অধিপতি দেবসেন 
নামক একজন রাজার। নাম পাওয়। যায়। এই স্ুন্ধাধিপতি যে 

তাম্রলিপ্ত-রাজ্যেরই অধিপতি ছিলেন এবং সুঙ্ধ ও তাম্রলিপ্ত তখন যে 

একই রাজ্য ছিল, তাহা বলা যাইতে পারে। কারণ, এ সময়েই 
সুবিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান-চোয়াং ভারতবর্ষে আসিয়া 
বঙ্গদেশ যে পাঁচটি রাজ্যে বিভক্ত দেখিয়া! গিয়াছিলেন, তাম্রলিপ্ত-রাজ্য 

তন্মধ্যে একতম। তীহার লিখিত বিবরণে সুঙ্গরাজ্যের নাম নাই। 
হর্ষচরিতে দেখা যায়, দেবসেনের মহিষী দেবকী দেবরের প্রতি অন্ধরক্তা 

ছিলেন। তিনি বিষচুর্ণগর্ কর্ণোৎপল-সাহায্যে দেবসেনকে নিহত 
করেন। অতঃপর এই রাজবংশের অবস্থা কিরূপ দীড়ায়, বলা ধায় না। 

". মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কবি রামচন্্- 

রচিত একখানি পুরাতন সংস্কৃত পুঁথি আবিষ্কার করিয়াছেন। উহাতে 
তাঅলিপ্তের গোপীচন্দ্র রাজার নাম পাওয়া যার়। 

তাআলিপ্তের রাজ! গোপীচন্দ্র ছত্রেশ্বরী দেবীর সম্মুথে ক্রোধে অধীর 
গোগীচন্ত্র ও কালু 

ভূঞ্া। হইয়! এক ব্রাহ্মণের শিরশ্ছেদ করায় দেবী অধো- 

মুখী “হইয়া থাকেন। কিছু,দিন পরে গোপীচন্্ 
গাঙ্গাভূমিতে গিয়া গঙ্গাসাগরের ত্রোতে মন্্েশ্বরের কাছে জলে ডুবিয়া 

বান। সেই সময় কাকড় দেশের কৈরর্ত-রাজা হাজার কৈবর্ত সেনা 

লইয়। তিন দিন রাজধানী লুঠন করেন এবং পোড়াইয়া দেন। ইহার 

পর হইতে তাআ্লিপ্তে কৈবর্তদিগের অধিকার আরম্ভ হয়। £ কবি : 
৯. গৌডরাজমালা-_রমাপরসাদ চদ-_১ম ভাগ, পৃঃ ৭7৮ ১৩। 

+. [00608 01015587501, [9 3০9-30, 

1 মেদিনীপুর সাহিভাগ দের রথ ধিক অধিবেশনে সভাগতিয় তিভাবণ , 



১০৯ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 

রামচন্দ্র কৈবর্তরাজ্ের নামোল্লেখ করেন নাই। তমনুকের বর্তমান 

রাজবংশ জাতিতে কৈবর্ত। কালু ভূঞা নামক জনৈক ব্যক্তি এই 
রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা । কানু ভূএ॥ ঠিক কোন্ সময়ে এই রাজবংশের 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা নিরূপণ করা যায় না। কিন্তু তমলুক 

রাজবাটীতে ধে বংশপত্র আছে, তাহাতে দেখা যায় যে, কালু ভূঞার 

পরে যথাক্রমে ধাঙ্গড় ভূঞা, মুরারি ভূঞা, হরবার ভূঞা ও তাঙ্গড় 
ভূঞা রাজ-আপন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; লিখিত আছে, ৮১০ সালে 

(১৪০৩ খুঃ অন্দে) ভাঙ্গড় ভূঞার মৃত্যু হইয়াছিল। * ভাঙ্গড় ভূঞ্ার 
পরে ধাহারা বা্পর প্রাপ্ত হন, বংশপত্রে তাহাদের সকলেরই রাজত্ব 

কালের নিরূপণ পাওয়া যায়। এঁতিহাসিক গণনান্ুসারে তিন পুরুষে 

এক শতাব্দী ধরিয়া হিসাব করিলে মোটামুটী জান! যায়, কালু ভূঞা 
ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম'ভাগে বর্তমান ছিলেন। রামচন্দ্রের পুঁথিতে 

উল্লিখিত ঘটনার সময়ও প্রা এরন্ূপ। অধিকন্ত পূর্বোক্ত পুঁথিতে 

দেখা যায়, কাকড় দেশের কৈবর্ভ-রাজা হাজার কৈবর্ভ সেনা লইয়া 
এ দেশে আসিয়াছিলেন; এ দেশেও বহুকাল হইতে একটি প্রবাদ 
চলিয়। আসিতেছে যে, কানু ভূঞ| উড়িয্য। হইতে আইসেন এবং 
তাহার সমতিব্যাহারে চারি শত ঘর কৈবগ্ত এতন্দেশে আসির৷ 

বাস করে। মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে, 
উডিয্যার উত্তর-সীমায়, সমুদ্রতীরে এক্ষণে কাকরাচোর নামে 'একটি 

পরগণা আছে। কাকরাচোর  প্রাচান পরগণা। উত্কলের মাঁদলা 

পাঞ্তীতে দেখা যার, তৎকালে উৎকলগ্রদেশ যে একশত দশটি বিশিতে 
বিভক্ত ছিল, কাকরাচোর তন্মধ্যে একতম। আমর] অনুমান করি; ' 

পোপ 
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এই কাকরাচোর পরগণাই রামচন্ত্রের উল্লিখিত কাকড়দেশ এবং এই 
কানু ভূঞাই সেই কৈবর্ত-রাজ। 

তৎকালীন বঙ্গদেশের ইতিহাস আলোচন! করিলেও দেখা যায় যে, 
ইহার প্রায় এক শতাব্দী পুর্বে নদীমাতৃক বরেন্দ্রভূমে কৈবর্তগণের 
যথেষ্ট প্রভাব ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল; সংখ্যায়ও তাহার! 

কম ছিল না। সমস্ত নৌকা ও নৌবল তাহাদের করায়ত্ব ছিল। 
তৎকালীন পাল-রাজগণ তাহাদিগকে জলপথের রক্ষক বলিয়াই 

সমাদর করিতেন। পরে তাহাদের প্রভাব এতদূর বিস্ৃত হইয়াছিল 

যে, তাহারা গৌড়ের অধিপতি দ্বিতীয় মহীপালদেবকে সিংহাসনচ্যুত 
ও নিহত করিয়া মিথিলা হইতে বরেন্দ্র পর্য্যন্ত সমস্ত ভূতাগ অধিকার 
করে। উত্তরকালে রামপাল এই বিদ্রোহ দমন করিয়া পিতৃভূমি বরেন্দ্রের 
উদ্ধারসাধন করিয়াছিলেন। * সম্ভবতঃ ইহার পরেই কৈবর্ভগণ নদী- 
মাতৃক নিয়-বঙ্গের স্থানে স্থানে ক্ষুদ্রতর অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল । 

অতঃপর সেনরাজবংশের অধঃপতনসময়ে খুষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাবীর 

প্রান্তে কাকড়দেশে প্রতিষ্ঠিত কৈবর্ত-নায়ক কালু ভূঞা দক্ষিণরাট়ের 

অন্তভূতি তাত্রলিপ্তের সাঁমন্তরাজ গোপীচন্দ্রের রাজ্য অধিকার করিয়া 

লয়েন। ইহার পরে এ প্রদেশে গঙ্গবংশের অধিকার বিস্তৃত হয়। 
মাদলা পাজীতে উৎকলাধিপতি অনঙ্কভীমদেবের বাজ্য-বিস্ৃতির যে 

বিবরণ আছে, তদ্দারাও আমাদের এই অনুমান সমর্থিত হয়। মাদলা 

পান্জীতে বিশেষভাবে উল্লিখিত হুইয়াছে যে, অনঙ্গভীমদেব তৃএ- 

দিগকে পরাজিত করিয়! উত্তরদিকে কীসবীস নদী হইতে বড়দনাই 
নদী পর্য্যন্ত তাহার রাজ্যাধিকার বাদ্ধিত করিয়াছিলেন। 1 অনঙ্গ- 

_. * বাঙ্গালার ইতিহাস-_রাখালদাস ধন্য্যোপাধ্যায়--১ম ভাগ, দশম পরিচ্ছেদ। 
1 75 05 £72০৪ 01 1010. 18821755000 005 0159889 ০ 



১০২ .মেদিনীপুরের ইতিহাস। 

ভীমদেবও খৃষ্টায় ত্রয়োদশ শতাীর প্রথম তাগে বর্তমান ছিলেন; 
স্ৃতরাং তিনি তৃঞ্ার্দিগকে পরাজিত করিয়া যে প্রদেশ করতলগত 
করেন, তাহা যে এই কানু ভূঞারই রাজা, তাহা নিঃসন্দেহে বলা 

যাইতে পারে। অনঙ্গতীমদেব এই প্রদেশ অধিকার করিয়া! লইয়। 
ভূঞাবংশকে উতধাত করেন নাই; দেখা যায়, ভূঞ্াবংশ গঙ্গবংশের 
সামস্তরূপেই প্রতিঠিত ছিল। 

 তমলুকের রাজবাটীর বংশপত্রিকায় কানু ভূঞ্চার পূর্ববর্তী আরও 
কয়েকজন রাজার নাম দুষ্ট হয়। কিন্তু কেবলমাত্র সেই কয়েকটি 

নাম ব্যতীত তাহাদের সম্বন্ধে আর কোন কথাই 
তাশ্রলিপ্তের ৰ 

প্রাচীন রাজবংশ । জানা যায় না। বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে রচিত ইতি- 
হাসে তাহাদের কোন স্থান নাই। আমরা কেবল 

অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া তাহাদের রাজত্বকাল নির্ণয়ের চেষ্টা করিব । 

পৃর্বোক্ত বংশপত্রিকায় সর্বপ্রথম রাজার নাম ময়ূরধবজ দেখিতে পাওয়া 
যায়। তৎপরে যথাক্রমে নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ রাজপিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া- 

ছিলেন ;--তাম্রধবজ, হংসধবজ, গরুড়ধবজ, বিদ্যাধর রায়, নীলকঞ রায়, 

জগদীশচন্দ্র রায়, চন্দ্রশেখর রায়, বীরকিশোর রায়, গোবিন্দদেব রায়, 

যাদবেন্দ্র রায়, হরিদেব রায়, বিশ্বেশ্বর রায়, নৃসিংহচ্তর রায় শৃচন্র 

রায়, দ্বীপচন্দ্র রায়, দিব্যসিংহ রাঁয়, বীরভদ্র রায়, লক্ষণচন্দ্র রায়, রাম- 

চন্দ্র রায়, পন্মলোচন রায়, কুষ্ণচন্দ্র রায় গোৌলোকনারাধ়ণ রায় বালি- 

নারায়ণ রায়, কৌশ্লিকনারায়ণ রায়, অজিতনারায়ণ রার, টাকি 
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রায়, চন্্রার্ক রায়, মৌদ্রীকিশোর রায়, মার্কগুকিশোর রায়, ইন্্রমণি 
রায়, সুধন্বা রায়, যুগয়া দেবী (সুধন্বা রায়ের ভগিনী ও কুমার যামিনী- 

ভঙ্গের স্ত্রী) রায়ভান্গু রায়, লক্ীনারায়ণ বার, নিঃশক্কনারায়ণ রায় 

(লক্গীনারায়ণ রায়ের জামাত, কন্ঠা চন্দ্রা দেবীর স্বামী)। তৎপরে 
কানু ভূঞ্া ও তাহার অধস্তন পুরুষগণের নাম উল্লিখিত হইরাছে। * 

এই বংশ্রপত্রিক দেখিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন, জৈমিনি- 

ভারতে উল্লিখিত রাজা ময়ুরধ্বজ ও তৎপুত্র তাঅধবজ এবং এই বংশ- 
পত্রিকায় বিবৃত রাজ। ময়ূরধবজ ও রাজ! তাঅধবজ যথাক্রমে একই ব্যক্তি) 
আর উক্ত রাজ ময়ূরধ্বজ হইতে রাজ। কালু ভূঞা ও বর্তমান তৃস্বামী 
পর্ধ্যন্ত একই রক্তের ধার। প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে । এঁতিহাসিক 

গণনান্থসারে তিন পুরুষে বা তিন জন রাজায় এক শতাব্দী হিসাব 

করিলে দেখ! যায় যে, রাজ! ময়ূর ধ্বজ খৃষ্টয় প্রথম শতাব্দীতে বর্তমান 
ছিলেন। কিন্তু জৈমিনি-ভারতে উল্লিখিত ঘটন্! উহার বহুকাল পূর্বে 

ঘটয্রাছিল। এইজন্য তাহারা অন্ুম্ণন করেন যে, বংশপত্রিকায় সমস্ত 

রাজার নাম উল্লিখিত হয় নাই, কেবল খ্যাতিসম্পন্ন রাজাদের নামই 
ববৃত আছে; সুতরাং এ ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত তিন পুরুষ হিসাবের 
দ্বার তাহাদের সময়ের যথার্থ নিরূপণ অসম্ভব। 

এই মতটি গ্রহণ করিতে হইলে জিজ্ঞাসা করিতে হয় যে, তাহ। হইলে 
উক্ত তালিকায় দেবরক্ষিতের নাম নাই কেন? দেবরক্ষিত যে খ্যাতিমান 

রাজা ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না । কারণ, দেখা যায় যে, 
তিনি স্বরাজ্য তাত্রলিপ্ত ব্যতীত কোশল, উড্ভ ও সমুদ্রতীববর্তী জনপদ- 
সমূহের উপরও আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; অধিকস্ত 
তিনি তৎকালে খ্যাতিমান্ রাজ! ছিলেন বলিয়াই বিষ্ুপুরাণে তাহার 
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নাম পাওয়া যায়। সেই জন্য বিষ্ুপুবাণের রাজ! দেবরক্ষিতের নাম 
যেমন উড়াইয়! দিবার উপায় নাই, সেইরূপ শাস্ত্রী মহাশয়ের আবিষ্কত 
বঙ্গের তৎকালীন বহু এঁতিহাসিক ধটন- ২2 € শিখরভূমির রাজা 

রামচন্ত্র-কৃত প্রাচীন পু'থিধানিতে উল্লিখিত রাজা গ্রোপীচন্দ্রের প্রসঙ্গও 

কবিকল্পনাপ্রহ্ুত বলিয়া পরিত্যাগ করিতে পারা ঘায় নাখ বর্তমান 

যুগের স্বনাম-খ্যাত এঁতিহাসিক শাস্ত্রী মহাশয় স্বয়ংও 'পুঁখিখানির 
ধতিহাদিকহে বিশ্বাস করেন। গোপীচন্ত্র ক্ষত্রিয় বাঞ্জা বলিয়া উল্লিখিত 

হইয়াছে। তাঁহার মৃত্ার পর হইতে ভমনুকে কৈবর্তদিগের প্রাধান্য 

বিশ্তৃত হয়। কালু ভূঞা জাতিতে কৈবর্ত ছিলেন এবং তমলুকের বর্তমান 

ভূম্বামীও কৈবর্ত। সমসাময়িক ঘটনাবলী দ্বারাও তাহাই প্রমাণিত 

হয় ;-_পূর্ে সে কথার আলোচন! করিয়াছি। এই কারণে পৃর্বোক্ত 
রাজগণের সহিত দেবরক্ষিত বা গোপীচন্দ্রের কোন সম্বন্ধ ছিল বলিয়। 
যেরূপ মনে হয় না, সেইরূপ কালু ভূঞার সঙ্গে দেবরক্ষিত ব! গোগা- 

চন্দ্রের বংশের অথবা পুর্বোক্ত রাজগণেরও কোন সন্বন্ধ নাই বলিরাই 
আমাদের বিশ্বীদ। কালু ভূঞা সম্পূর্ণ তিন্ন-প্রকৃতির নাম। পুর্বোক্ত 

রাজাদের মধ্যে কাহারও এরূপ নাম নাই; বরং কালু ভূঞার অধস্তন 
পুকুষগণের মধ্যে ধাঙ্গড়, ভাঙ্গড়, হরবাব, ধিতাই প্রত্তৃতি ' নাম 

ৃষ্ট হয়। 
মেগাস্থিনিসের উল্লিখিত গণ্রিডি-রাজ্যের প্রসঙ্গে আমরা লিখি- 

য়াছি যে, আমাদের অনুমান, তান রলিপ্তের প্রাচীন রাজবংশ মহাভারতীয় 

কাল হইতে সম্রাট অশোকের সময় পর্য্যন্ত বর্তমান ছিল। . পণ্ডিত- 

গণের মতে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ খৃষ্ট-পুর্ব পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে ত্রয়োদশ 

শতাব্দীর যধ্যে কোন সময়ে হইয়াছিল এবং সম্রাট, অশোক খৃষ্ট-পূর্বব 
তৃতীয় শতাব্দীতে রাজত্ব করিতেন। বংশপত্রিকায় উল্লিখিত রাজাদের 



হিন্দু-রাজত্ব-_তাম্লিপ্ত-বাজ্য। ৯০৫ 

নামের তালিকায় ছত্রিশ জন রাজার নাম পাওয়া যায়, এবং পুর্বোক্ত-. 
রূপ গণনার দ্বারা তাহাদের রাঞ্যকাল প্রায় দ্বাদশ শত বৎসর নির্ণীত 
হয়। তামলিপ্তের প্রাচীন রাজবংশের রাজত্বকালও প্রায় এক্সপ 
এবং জৈমিনি-ভারতে উল্লিখিত রাজা মযুরধবঙ্গ ও তৎপুত্র তাত্রধবজের 

নামের সহিত বংশপত্রিকায় প্রথম দুই জন রাজার নামের সৌসাদৃশ্ঠ 
থাকায় আমর! এই রাঙ্জবংশকে সেই প্রাচীন রাঞ্জবংশ বলিয়াই অনুমান 

করি। সম্ভবতঃ প্রিরদর্শী অশো কবর্দধন কর্তৃক উক্ত রাজবংশ উন্মলিত 

হইবার পর আর কোন রাজবংশই স্থায়িতাবে বেশী দিনের জন্য তাম্র- 

লিগু-রাছো প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। খারবেল, কানিস্ক, কুষার- 
গুপ্ত, স্কন্দগুপ্ত, শশাঙ্ক, হর্ষবর্দন, পুলকেশী, বূণশূর, বিজয় সেন প্রভৃতি 

উতৎকল, গৌড়, বঙ্গ ব! রাঢ়ের অধিপতিগণ যখন রাজচক্রবর্তা হইতেন, 

তথন বোধ হয়, তাহারা পূর্বতন রাজবংশকে উৎখাত: করিয়া নৃতন 

'রাজার হস্তে বিজিত রাজ্যের ভারার্পণ করিতেন। সেই জন্য ধারা- 
বাহিকরূপে সেই সকল রাজার নাম সংগৃহীত হয় নাই। দেবরক্ষিত 

বা দেবসেন অথবা গোপীচন্ত্র প্রস্তুতি রাঁজারা সেই সকল রাঁজবংশ- 

সম্তৃত হইতে পারেন। উড়িষ্যার গঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠাতা অনুস্ত- 
বন্মাও তমলুকের এরূপ কোন রাজবংশ-স্ভৃত বলিয়া আমাদের 
বিশ্বাস। 

কেশরিবংশের অধঃপতনের পরু উড়িস্যায় গর্ঘবংশের অধিকার 

আরম্ভ হয়। কলভিন সাহেব যে অন্থশাসন-পত্র পাইয়্াছিলেন, 
| সুপগ্ডিত উইলসন সাহেব উহার পাঠোদ্ধার করিয়। 

আবিষ্কার করিয়াছেন যে, গঙ্গবংশের আদিপুক্রষ 

গঙ্গা রাট়ী অর্থাৎ গঙ্গাসন্নিহিত তমলুক ও মেদিনীপুর প্রদেশের অধিপতি 

ছিলেন। তিনি এই প্রদেশ হইতে গিয়াই উড়িষ্যায় আধিপত্য 

তামাধপ্তে গঙ্গবংখ । 



১০৬ যেদিনীপুরের ইতিহাদ। 

বিস্তার করেন। * এঁতিহাসিক এলফিনৃষ্টোন সাহেবও উইলসন 

সাহেবের মত সমর্থন করিয়াছেন। + এই ঘটনা খুষ্টায় একাদশ 

শতাব্দীর শেষ ভাগে ঘটিয়াছিল এবং সেই সময় হইতে ষোড়শ শতাব্দীর 

প্রারস্ত পর্য্যন্ত গঙ্গবংশীয়গণ উড়ি্যায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। গঙ্গীরাটী 

প্রদেশ বলিতে যে গঙ্গা-সন্নিহিত তমলুক ও মেদিনীপুর প্রদেশকে 

বুঝায়, বর্তমান যুগের স্বদেশীয় ও বিদেশীয় মনীধিগণ তাহ! 
একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন £ কিন্তু এঁ গঙ্গবংশের প্রতি- 

ষঠাতা বা তাহার পূর্ববপুরুষগণের সম্বন্ধে কোন কথা আবিষ্কত হয় নাই । 

তবে বহুকালাবধি এ প্রদেশে একটি জনশ্রুতি আছে যে, এই দেশেরই 

এক রাজকুমার উৎকল জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যে কোন্ বংশে 

জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহ! অগ্াপি নির্ণীত হয় নাই। তৎকালে 
গঙ্গারাট়ী প্রদেশের মধ্যে তাঅলিপ্ের রাজারাই বিশেষ ক্ষমতাশালী 

ছলেন। এই কারণে আমরা অনুমান করি, অনন্তবন্থা চোড়গঞ্জ 

তাত্রলিপ্তের কোন রাজবংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ১০৭৮ 

হইতে ১১৪২ খুঃ অব পর্যযস্ত উৎকলের সিংহাসনে আসীন ছিলেন। খ 
গঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠাতা অনন্তবন্ী বঙ্গের সেনরাজবংশের প্রতি- 

ষ্াতা বিজয় সেনের সমসাময়িক ব্যক্তি । অন্মান, দক্ষিণরাদের 
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হিন্দ-রাঙ্গত্ব__তানলিপ্ত-রাজ্য। ১০৭ 

শ্রবংশের অধিকার লুপ্ত করিয়া বিজয় সেন যে সময় এ প্রদেশ 

অধিকার করেন, সেই সময় তিনি অনন্তবর্শীর বংশকে উৎখাত করিয়া 

রাজা গোপী১ক্ষের কোন পূর্বপুরুষের হস্তে তাঅলিপ্ত-রাজ্যের তার অর্পণ 
“করিয়া থাকিবেন। অনন্তব্মী, স্বরাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়! উত্রুলে 
আশ্রয় লইয়াছিলেন। উৎকলের খুষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর ইতিহাস 

এক অরাজকতার ইতিহাপ। এ দময় কেশরি-রাজবংশের অবসানে, 
তাহাদের ছুর্বলতায় সুযোগ পাইয়া প্রাদেশিক শাসনকর্তুগণ এক. 

প্রকার নিজ নিজ অধিকারে রাজ] হইয়া উঠিয়াছিলেন। দ্বেশের যখন, 
এইরূপ দুরবস্থা, তখন প্রজাগণ প্রবলের অত্যাচারে পীড়িত হইয়া অরাজ- 
কতা দূর করিবার জন্য অনন্তবন্ীকে রাজ! নির্বাচন করিয়া থাকিবেন। 

পরবস্িকালে পুর্ব-অপমানের প্রতিশোধ লইতেই বোধ হয়, অনস্তবর্ধা। 
উৎকলের পুনে: মান্ুকুল্যেই স্বীয় রাজ্য বা পিত্রাজ্ের অপহর্ত 

বিজয় সেনের রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু স্টায়িতাবে তাহা 

আধকার করিতে পারেন নাই-_তাহা! পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি । তাহা 

' হইলে পলা যাইতে পারে, এই অনন্তবন্থীর বংশও এক সময় তাঅলিপ্রে 

রাঙ্ছন্ব করিয়াছিলেন। তবে বল! বাহুল্য, এ সকলই আমাদের 

অন্যান মাত্র; বিজ্ঞান-সন্মত প্রণালীতে রচিত ই-৬হ[সের।উপাদান- 

স্বরূপে গ্রহণ করিতে হইলে অপর প্রমাণের সমর্থন আবশ্বক। অস্তাবধ্ধি 
এমন কোন তাত্রশাসন, খোদিত লিপি বা প্রাচীন মুদ্রা আবিষ্কত হয় 

নাই' যন্ধারা এই সকল অস্কুমানের তিহাসিকত্ব প্রমাণীকৃত হইতে 
পাবে। পরবর্তী কালে অনন্গভীমদেব কর্তৃক এই প্রদেশ অধিরূত 

হইলে পর তাঅনিপ্-রাজ্যও উতৎকলাঁধিপতির অধিকারভুক্ত হয়। 

ইহার পর হইতে তাত্রলিপ্তের শেষ হিন্দু-রাজত্বের ও মুসলমান-রাজদ্বের 

ইতিহাস উৎকলের ইতিহাসের সহিত জড়িত। 



১০৮ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 

খুষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে তাত্রলিগ্ত-রাজ্য উৎকল-লাজোর 

অন্ততৃত্কি হয়। এক প্রকার & সময় হইতেই তাত্্লিপ্ডের বাণিজ্য- 

ৃ খাযাতিও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। মেদিনীপুরের 

৮৭ গেজেটিয়ার-প্রণেতা ওম্যালী সাহেব লিখিয়াছেন- 

যে, খৃষ্টায় অষ্টম ও নবম শতাব্দীর পরে আর তান্র- 

লিপ্তের নাম পাওয়া যায় না।* কিন্তু পেগড দেশের কল্যাণী গ্রামে 

যে শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, পুষ্টের 

জন্মের বার শত কি তের শত বৎসর পরেও তাম্রলিপ্ত হইতে বৌদ্ 

ভিচ্ষুগণ পেগুতে যাইয়! তথায় ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন । + মেজর উইল- 

ফোঁডও লিখিয়াছেন থে, খুষ্টীয় ১০০১ অব্ধে তাম্রলিণ্ের জনৈক রাজা 

তাত্রলিণ্ড বন্দর হইতে চীনর্দেশে এক দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন । £ 
খৃষ্টের জন্মের চৌদ্দ শত কি পনর শত বৎসর পরে যে সকল মনসার ও 
চণ্ডীর গান পাওয়া যায়, তাহাতে তমলুকের নাম নাই। সে সময় 

লোকে পিছলদা ও ছত্রভোগ হইয়া সমুদ্রে যাইত। 

তমলুকে আধুনিক যে সকল জনশ্রুতি আছে, তন্মধ্যে অধিকাংশই 

প্রাচীন তাম্রলিপ্তবাসীর পোভারোহণ-কাহিনীর ও বাণজ্যাদির দ্বারা 

উন্নতি হওয়ার গল্প। এইরূপ কিংবদস্তী_পূর্বকালে এই নগরে ৭০৮৭ 
ঘর ধনাঢ্য বণিকের বাস ছিল। তাহার] বাণিজ্যাদির দ্বারা বিশেষ 
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হিন্দু-রাজত্ব-_-তাভ্রলিপ্ত-রাজ্য। ১০৯ 

অপসারিত হইলে তাম্রলিপ্তের বাঁণিজ্যও বিলুপ্ত হইয়া যায়। এক 

সময়ে তামলিপ্ত যে একটি বিশেষ সমৃদ্ধিশালী সামুদ্রিক বন্দর ছিল» 
আজ পর্য্যন্ত তাহার নিদর্শন দৃষ্ট হয়। রূপনারায়ণ নদের ভাঙ্গনে 
ও তমলুক সহরের নিকটবত্তী শিমলা, নিমতোড়ী প্রভৃতি গ্রামে পুষ্ক- 
বিপ্যাদ্ি খননকালে দশ পনর ফিট মৃত্তিকার নিয়ে বহুসংখ্যক কৃপ। 

অট্রালিকার তগ্রাবশিষ্ট ভাগ, প্রাচান যুদ্রা, প্রস্তরমূৃত্তি ও অর্ণবধানাদির 

কান্ঠাদ্দি যাহ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই উহার প্রাচীনত্বের যথেষ্ট 

পরিচায়ক । তবে এক্ষণে গোৌঁড়, পাওুরা প্রভৃতি প্রাচীন নগরগুলিতে 

যেরূপ প্রস্তর ও ইষ্টকের তগ্নাবশেষ স্ত,পীত দেখা যার, তমলুকে সেবূপ 

দু হয় না। ইহাতে অনুমিত হয়, প্রাচীন তামলিপ্ত নগরের 

অধিকাংশ গৃহই কাষ্ঠ-নিন্মিত ছিল। কারণ, তৎকালে যে সকল নগর 
নদীতীরে বা সাগরকুলে অবস্থিত ছিল, সে সকল নগরের ঘর-বাড়ী 

প্রা্ই কাষ্ঠ-নিপ্সিত হইত এবং'পাহাড় বা উচ্চ স্থানে অবস্থিত গৃহাদি 
ইষ্ঠক বা প্রস্তর দ্বার নির্মিত হইত বলিয়া সে কালের লেখকগণ উল্লেখ 
করিয়াছেন। * বিশেষতঃ ঝটিকা ও জলপ্লাবন হইলে তামলিগ্ত নগর 

থে সময় সমর ধৌত হইয়া যাইত, খুষ্টায় সপ্তম শতাব্দীতে লিখিত ইউ- 

যান-চোরাঙের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতেও তাহা জানা যায়। এই কারণেই 

বোধ হয়, ত!হলিওবাপিপণ তৎকালে ই্টকালয়-নির্াণের পক্ষপাতী 

ছিলেন না। 

বহু শত বৎসরের. বু শত কারণপরম্পরার, হিন্দুর সমুদ্রযাক্রা 

আজ স্বপ্ন-কাহিনীতে পর্যবসিত হইয়াছে । কিন্তু এমন একদিন ছিল-- 

যে দিন বাঙ্গালীর পোতারোহণ-কোলাহলে তাম্রলপ্তের লবণান্থুবেলা 

নিয়ত কলকলায়মীন রহিত। বাঙ্গালীর বাণিজ্যপোত কত দেশের 
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৯১০ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 

রদ্ত ভাগুার স্বদেশে বহন করিয়া আনিত। তাত্রলিপ্তই তখন পূর্বব- 

ভারতের প্রধান বাণিজ্য-বন্দর ছিল। * এই বন্দরেই তখন বাণিজ্য- 

'পোত ও রণতরী-সমূহ নির্মিত হইত এবং এই বন্দর হইতেই বৃহৎ 

বৃহৎ অর্ণবযান-সমূহ মন্দ-পবনে কেতন উড়াইয়া যাত্রী ও পণ্যদ্রব্য লইয়া 
দেশবিদেশে যাতায়াত করিত। তখন অনন্ত নীল জলরাশি উত্তাল 

তরঙ্গ তুলিয়া সফেন' উচ্ছ্বাসে তাত্রলিপ্ডের পাদমূল ধৌত করিয়া প্রবা- 

হিত হইত আর সেই তরঙ্গে নাচিতে নাচিতে বাঙ্গালীর বাণিজ্যপোত 

কত দেশের রত্র-াগার স্বদেশে বহন করিয়া আনিত। তাম্লিপ্তের 
শ্রেষি-সম্প্রদায় শত সৌধ-চুড়ায় সে বিভবচ্ছটা বিকীর্ণ করিয়া বাঙ্গালীর 
পুরুষকার ঘোষণা করিত। কিন্তু এখন আর তাত্রলিপ্তের সে অনন্ত নীল 

জলরাশি নাই, সে বাণিজ্যপোত নাই,আর বাঙ্গালীর পোতারোহণের সে 

কলকলায়মান কোলাহলও নাই ! কালচক্রে সকলই পরিবপ্তিত হইয়া 

গিয়াছে। বহ-সমৃদ্ধিশালী প্রাচীন তাঞ্রলিপ্ত নগর এক্ষণে একটি ক্ষুদ্র 

উপনগরে পরিণত হইয়াছে । ক্ষুদ্রকায় রূপনারায়ণ নদ অব্যক্ত তাধায় 

কুলু-কুলু স্বরে সেই অতীত গৌরব-কাহিনী গাহিতে গাহিতে তমলুকের 

পাদমূল ধৌত করিয়া ধীরে ধীরে বহিয়! যাইতেছে । যে প্রারুতিক 

নিয়মের অন্ুবর্তী হইয়া জগদ্িখ্যাত বাবিলন। ট্রয় প্রভৃতি উন্নতিশালী 

নগর সকল এক্ষণে নামমাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে। যে সর্বগ্রাসী কালের 

বশবর্তী হইয়া বিখ্যাত- গৌড়, পাওয়া প্রভৃতির গৌরব-সুরয্য অস্তাচলে 

চির-নিমগ্র হইয়াছে, সেই অলঙ্ঘনীয় নিয়মের কঠোর হস্ত হইতে প্রাচীন 

তাত্্রলিপ্ত-রাজ্যও অব্যাহতিলাভে সমর্থ হয় নাই। 

০ পপ সপীসপপপ পাপা 
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পঞ্চম অধ্যায়। 

হিন্দু-রাজত্ব_-উৎকল-রাজ্য। 

এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে, এই জেলার উত্তর" 

ূর্বাংশ যংকাঁলে সু্ধ বা তাত্রলিপ্- রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, তৎকালে 
_. দক্ষিপ-পশ্চিমাংশ কলিঙ্গ বা উৎ্কলের অন্তভূতি 

থাকে। যখন যে রাজা বা রাজবংশ উৎকলের 

সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইতেন, তখন সেই রাজা বা 
রাজবংশ এ প্রদেশের উপরেও আধিপত্য করিতেন। উৎকলের প্রাচীন 
ইতিহাসের আলোচনা এ স্থলে নিশ্রয়ো্ন। প্রাচীন কাল হইতেই 
উৎকল বা কলিঙ্গে হিন্দুদিগের আধিপত্য ছিল। বৌনধ-যুগও উৎকলের 

ইতিহাসের এক গৌরবময় যুগ।, উৎকনের গিরিগাত্রে' খোদদিত 
লিপিতে, কারুকার্্যখচিত বিভিন্ন আকারের শত শত গুহায়, মন্দিরে 

এবং ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত অসংখ্য সরয ঘটটাপিকার ভাবশিউ প্রস্তরধণ্ডে 

সে পরিচয় পাওয়া যায়? ০ 

টায় চ্থ পতাষীতেতুদ্দেবের একটি দস্ত তারলিপ্ত নগর হইতে 

সিংহলে প্রেরিত, হইয়াছিল বৌ দাঠাবংখ' ইইতে“জান| যায় 
এ... যে ক্ষেম'নাম] বুদ্ধ-শিষ্য বুদ্ধদেবের চিতা হইতে 

০৬ একটি দত্ত সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি &ঁ দন্তটি 

কলিঙ্গরাজ ব্রহ্ধদত্তকে প্রদান করেন। ব্রদ্মদত 

উহার উপর মন্দির নির্মাণ করাইয়া তাহার অত্যন্তরভাগ স্বর্থ-মণ্তিত, 

কলিঙ্গ বা উৎকল-. 
রাজ্য। 



১১২. মেদিনীপুরের ইঞ্টিহাস। 

করিয়। দেন। যে নগরে এ মন্দির নির্মিত হইয়াছিল, তাহ] দস্তপুর ব। 

দন্তপুরী নামে অভিহিত হয়। ব্রহ্মদত্তের বংশে ৩৭০ হইতে ৩৯০ খৃষ্টা- 

নদের মধ্যে গুহশিব বা শিবগুহ নামে একজন রাজা ছিলেন। শিবগুহ 

্রাঙ্গণ্য ধর্থের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিতেন । কিন্তু একদিন দন্তপুর নগরের 

দস্তোৎসব দেখিরা, তিনি ঘুগ্ধ হইয়' বৌদ্ধ-ধর্দে দীক্ষিত হন। ইহাতে 
ব্রাহ্মণের ত্ুদ্ধ হইয়া পাটলিপুল্রাধিপতির নিকটে তাহার বিরুদ্ধে 
অভিযোগ করিলে, তিনি বুদ্ধদন্ত'সহ' শিবগুহকে বন্দী করিয়া লইয়া! 

বাইবার জন্য চিশুযান-নামক এক সামস্ত-নরপতিকে প্রেরণ করেন। 

পাটলিপুত্রে দত্তটি আনীত হইলে সেখানে বহু অন্ভতপূর্ব কাণ্ড ঘটিতে 
থাকে। পাটলিপুত্রাধিপতি তাহা দেখিয়া বুদ্ধদস্তের তক্ত হইয়। 
প,ড়ন। শিবগুহ দন্তটি সহ দন্তপুরে প্রেরিত হন। পাওলিপুরাধি- 

পতির মৃত্যুর পরে ক্ষারধার-নামক পার্শবন্তী এক নৃপতির জামাতা 

অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহ!রে শিবগুহের রাজ্য আক্রমণ করেন। শিব- 

গুহ যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইলে তীহার জামাতা উজ্জয়িনী-রাজকুমার 

রাজকন্া হেমুকলা সহ ছন্পবেশে সেই পবিত্র দস্তটি লইরা তাগ্রলিপ্ত 

বন্দরে উপস্থিত হন ও তথা হইতে পোতারোহণে সিংহলে গমন 

করেন। পি“হলাধিপতি মেঘবাহন তাহাদিগের নিকট হইতে দত্তটি 

সাদরে গ্রহণ করিয়া “দেবানম পিয়” তিষ্য নির্মিত ধর্মর-মন্দিরে 

রক্ষা করেন। উহা তদবধি সিংহলে রক্ষিত ও পূজিত হুইতেছে। 
খায় পঞ্চম শতাব্দীতে চৈনিক পরিত্রাঞ্জক কাহিয়েন সিংহলে 

মহ!সমারোহের সহিত বুদ্ধদন্ত-প্রতিষ্ঠার বাধিক উৎসব দেখিয়া 

গিয়াছিলেন। * 

উক্ত দস্তপুর নগরের বর্তমান স্থান নির্ণয় লইয়৷ পুরাতত্ববিদ্গণে 
স্পা 

* বিশ্বকোব--৮ম ভাগ-_ পৃঃ ৩৩৪ | 



হিন্দু-রাক্জত্ব-_-উৎকল-রাজ্য। ১১৩ 

মধ্যে মততেদ দৃষ্ট হয়। কানিংহাম সাহেব রোমক পণ্ডিত প্রিনীর 
_ ভারতীয় স্থান-সমৃহের নির্দেশকালে বলিয়াছেন যে, 
প্রাচীন কলিন্-রাঁজ্য কলিঙ্গ অন্তরীপ হইতে দত্ত- 

পুর নগর পর্য্যন্ত বশত ছিল। এ কলিঙ্গ অন্তরীপ 

বর্তমান করিঙ্গপত্তনের নিকট এবং দন্বপুর নগর প্রিনীর মতে গঙ্গার 

যোহানা। হইতে ৫৭৪ মাইল দূরে অব:গ্ত | বর্তমান রাজমাহেন্্রী নগরের 
দুরতা গঙ্গার মোহান! হইতে এ্রায় ও পরিমাণ হইবে । এই কারণে 

কানিংহাম সাহেবের মতে রাজমাহে:?। প্রনীর কথিত দন্তপুর নগর । 
তিনি প্রমাণ-স্বরূপ বলেন যে, বর্ম! করিঙ্ষপত্তন হইতে বাজমাহেন্দ্রী 

বা প্রাচীন দস্তপুরের দূরত্ব মাত্র ত্রিশ মাইল । * ফারগুশন সাহেবের 

মতে এখনকার পুরী নগর প্রাচীন দগুপুর। পুরীতে জগন্নাথ-দেবের 

মন্দির যে বেদীবৎ স্থানের উপর নিপ্িত, তাহার মতে উহ! বৌদ্ধদিগের 

দ্রহগবের গ্গায় এবং উহার গঠন-প্রণালীও তদ্ধপ। তিনি বলেন, জগ- 

শ্লাথ-দেবের ন্ুপ্রসিদ্ধ মন্দিরটিই প্রাচীন দম্তষন্দির। হান্টার সাহেবও 
এ মতাবলম্বী। + আমাদের দেশী প্রত্রতত্ববিদ্ ডাক্তার রাজেন্দ্র- 

লাল মিত্র মহাশয় লিখিয়াছেন যে, কলিঙ্গ-নগরীতে প্রথম বুদ্ধ-দস্ত 
স্থাপিত হইয়াছিল, তত্পরে পিপ.লির নিকট একস্থানে মন্দির নির্মিত 

করিয়া! তন্মধ্যে দন্তটি প্রতিষ্ঠিত কর! হয়। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, 

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ঈাতন নামক স্থানটিই প্রাচীন দত্তপুর নগর । £ 
প্রাচ্য-বিগ্যা-মহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসব মহাশয়ও এ কথাই বলিয়াছেন। 

তাহার মতে রাজমাহে্ী বা পুরী দশ্ুপুর হইতে পারে না। শ 
পক? পাপা 

দস্তপুর বা াতন 
নগর। 

০৮৯০৮ শালা পাশ লা 
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৯১৪ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 

দাঠাবংশের পূর্বোক্ত বর্ণন! হইতে জানা যায় যে, বুদ্ধদস্ত তাম্রলিপ্ত 
বন্দর হইতে সিংহলে প্রেরিত হইয়াছিল। সে সময় পুরীও একটি 

সামুদ্রিক বন্দর ছিল। খুষ্টায় পঞ্চম শতাব্দীতে ফা-হিয়েন ষখন পুরীতে 

আসেন, তখনও পুরী একটি বৃহৎ বন্দর। পুরী যদি দত্তপুত্র হইত, 

তাহা হইলে শিবগুহের জামাতা সেই স্থান হইতেই পোতারোহণ 

করিয়া সিংহল-যাত্রা করিতে পারিতেন, তীহাকে বছু-দূরবর্তী তাত্র- 
লিপ্ত বন্দরে আসিতে হইত না। রাজমাহেন্দ্রী হইতে সিংহল-যাত্র। 
করিতে গেলেও তাম্রলিগ্ত অপেক্ষা পুরী-বন্দরই অনেক নিকটব্তী 

ছিল। দাতন হইতে তাশ্্লিপ্তের দূরত্ব মাত্র পঞ্চাশ বাট মাইল 

কিন্তু পুরীর দূরত্ব প্রায় তিন শত মাইল। 877 আরও অনেক 

দুরে অবস্থিত। অধিকন্ত, দাতনের চতুষ্পার্থের অবস্থা পর্বলে১না করি- 

লেও উহার প্রাচীনত্ব সন্বন্ধে কোন সংশয় থাকে না। দাতন ও তন্নি- 

কটব্ভী স্থান-সমূহে পুষ্করিণ্যাদি ধননকালে মৃত্তিকার নিয়ে প্রস্তর- 

নিশ্মিত কুপ ও অট্রাপিকাদির ভগ্রাবশিষ্ট যাহা পাওয়া যার, তাহাই 

উহার প্রাচীনত্বের যথেষ্ট পরিচায়ক | * দাতনের নিকটবর্তী সাতদ্দৌলা 

ও মোগলমারী গ্রামে রাজঘাট-রাস্তা নিশ্মাণ-কালে অনেক স্তুবৃহৎ অ্টা- 

লিকার ধ্বংসাবশিষ্ট নিদর্শন পাওয়া গিয়াছিল। এ সকল ইষ্টক ও প্রস্ত- 

রাদি দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় বে এক সময়ে তথায় একটি 
সুমৃদ্ধি-সম্পন্ন নগর ছিল। কালবশে তৎদমুদায় করাল গ্রাসে নিপতিত 

হইয়াছে । এ স্থানের প্রাচীন ভূগর্ড রীতিমত খনিত ও উদ্ঘ।টিত হইলে 

হয় ত অনেক প্রাচীন কাত রাশি আবিষকত হইতে পারে।1 
শপ পাপপপপপপািলশাদীশিপাপাশাসীপি পিপাসা শত ৮৮৯২ প্শিতিিপশীীপিীপীি ২ * পপির এন: ৭:০5 
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হিন্দু-রাজত্ব-_-উত্কল-রাজ্য। ১১৪ 

দাঠাবংশের বিবরণে দেখা যায় যে, ত্রাহ্গণগণ্* কলিঙ্গাধিপতির 

বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলে, পাটলিপুলাধিপ£ত তাহাকে লইয়া যাইবার 

আদেশ করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা অনুমিত হয় 

উৎকলে মমুদ্রগুপ্ত। যে, পে সময় শিবগুহের রাজ্য পাটলিপুত্রাধি- 

পতির সাম্রাজ্য-ভূক্ত ছিল। খুষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর 
শেষার্থভাগে সমুদ্রগুণ্ত মগধ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তীহার 
খোদিত লিপি হইতে জান! যায় ধে, তিনি দক্ষিণাপথ বিজয় করিয়া- 

ছিলেন। কলিঙ্গদেশের পুরাতন রাজধানী পিষ্টপুর তাহার অধিকারভুক্ত 

হইয়াছিল। * সম্ভবতঃ এই মগধ-সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের সময়েই শিবগুহ 
পাটলিপুত্রে নীত হইয়াছিলেন। 

সমুদ্রগুপ্ডের খো্দিত লিপিতে দেখা যায় যে, তিনি দক্ষিণাপথ জয় 
করিতে যাত্রা করিয়। পথে মগধ ও উড়িস্তার মধ্যবর্তী প্রদেশের 

দুই জন রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। এঁছুই 
বাগভুম ও জনের মধ্যে প্রথম দক্ষিণকোশলরাজ মহেন্দ্র ও 

ব্যাদ্রন্না। 
দ্বিতীয় মহাকান্তারের অধিপতি ব্যান্্রাজ। ইহার 

পর র তিনি ইরা বা কলি প্রবেশ করিয়াছিলেন। 1 প্রাচীন দত্ত- 
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১১৬ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 

পুর বা আধুনিক গ্দীতন পরগণার উত্তরে অবস্থিত কেশিয়াড়িং গগ- 

নেশ্বর প্রভৃতি পরগণা পুরাতন কাগজপত্রে “বাগভূম” নামে পরিচিত। 

জনশ্রুতি-- প্রাচীনকালে এ প্রদেশ বাগ-নামক জনৈক অনার্ধ্য- 

জাতীয় রাজার অধিকৃত ছিল। অগ্ভাপি এ প্রদেশের স্থানে স্থানে 

কয়েকটি পুরাতন পুষ্করিণী বাগবংশীয় রাজাদের কীন্তিচিহন বলিয়া 
নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। এই বাগতৃমের সহিত ব্যাপ্তরাজের অধিরূত 

ভূভাগের অবষ্ঠানের এঁক্য দেখিয়া মনে হয়, খোদিত লাপিতে উল্লি- 

খিত ব্যান্রাজ ও বাগভূমের বাগরাঙ্গ! একই ব্যক্তি ছিলেন। বাগ- 
ভূম-প্রদেশের স্থানে স্থানে এখনও নিবিড় জঙ্গল বিদ্যমান । প্রাচীন- 

কালে মগধ হইতে উৎ্কল-গমনের পথটি এই বাগভূম-প্রদেশের মধ্য 
দিয়া গিয়াছিল; এখনও তাহার চিহু পরিলক্ষিত হয়। 

বৌদ্ধ-ধর্ম্ের প্রভাব মন্দীভূত হইতে আরম্ভ হইলে, উড়িস্যায় 
শৈব-ধর্ম বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাত করিয়াছিল। খুষ্টায় অষ্টম শতাব্দী 

হইতে একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত শৈবধর্্মাবলম্বী 

টা কেশরিবংশ উৎকলের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত 
কেশ ছিলেন। উৎকলের প্রাচীন গ্র্টাদিতে দেখা 

যায়, তাহারা তাহাদের রাজধানী ভুবনেশ্বর বা একাম্রকাননকে 

প্রকৃত শিবক্ষেত্র করিবার নিমিত্ত তথায় কোটী বা উনকোটী শিবলিঙ্গ 
স্থাপন করিয়াছিলেন। মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে অগ্ঠাপি 

যে সকল প্রাচীন শিবলিঙ্গ দৃষ্ট হয়, তৎসমুদ্রয়ের অধিকাংশই যে এ 

কেশরিবংশীয়দিগের রাজত্বকালেই প্রতিঠিত হইয়াছিল, তাহা বল! 
যাইতে পারে । কেশরিবংশের অধঃপতনের পর উৎকলে গঙ্গবংশের 

অধিকার আরম্ত হয়। তবে কেশরিবংশের রাজত্বের শেষভাগে তাহা- 

দের দুর্বলতার নুষোগ পাইয়! উৎকলের শীমান্তে স্থানে স্থানে কয়েকটি, 



হিন্দু-রাজত্ব_উৎকল-রাঙ্গ্য। ১১৭ 

ক্ষুদ্র ক্ুদ্র স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; তন্মধ্যে এই জেলার 

দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের পূর্বক থিত দওভুক্তি রাঞ্যটি অন্যতম | | 
তিকুমলৈ শিলালিপি হইতে জান] বায় যে, রাজেন্দ্র চোল তীষণ 

যুদ্ধে দণ্ডভুক্তির অধিপতি ধর্মপালকে ধ্বংস করিয়াছিলেন । * “ভুক্তি'- 

অন্ত প্রদেশের নাম গৌড়দেশেই ছিল এবং পাল- 

রাজগণের সময়েই এরূপ নামের বিশেষ প্রচলন 

নি দেখা যায়। পুণু,বর্ধনভূক্তি, তীরতুক্তি, শ্রীনগরভূক্তি প্রভৃতি 

প্রদেশের নামকরণ এ সময়েই হয়। কিন্তু উত্কলে হিন্দু-রাজত্- 

কালে ভূক্তিকে 'দণ্ুপাঠ, বশিত। 1 উৎকলের রাজস্ব-বিতাঁগে দণ্- 

তুক্তি নাম নাই। টানিয়া দণ্ডপাঠের মধ্যে দাতনিয়া চোর নামে একটি 

বিশিছিল। উৎকলের অন্তভূত প্রদেশের “ভুক্তি-অন্ত নাম দেখিয়। 

মনে হয়, কেশরিবংশের অধঃপতনের সময়ে বের পালরাজগণের সামন্ত 

অথবা অনুগত রাজা ধর্মপাল কর্তৃক উৎকলের প্রান্তবর্তা & প্রদেশটি 
অধিরুত হইলে পর উহার এরূপ নাম রক্ষিত হইয়াছিল। দওভুক্তির 

রাজ! ধর্দপাল সম্বন্ধে আর অধিক কিছু জান যায় নাই। তবেএ 

সময়েই ধন্পাল-নামক একজন বাজার নাম অন্তর পাওয়া গিয়াছে। 

মাণিক গাঙ্গুলা, ঘনঝ্রম চক্রবস্তী প্রভৃতি কবিগণের রচিত ধর্মমঙ্গল- 

নামক কাব্যে ধর্মপাল রাজার নাম আছে। এই ধর্পাল যখন “গৌড়ের 

সিংহাসনে, প্রতিষিত ছিলেন, তখন কর্ণসেন-নামক' 
জনৈক রাজ! সেনতৃম ও গোপতভূমে রাজত্ব করি". 

তেন। সোম ঘোষের পুত্র ইছাই খোষ কর্ণসেনের ছয় পুত্রকে বিনাশ 
* গৌড়-গাজষাল! পৃঃ ৩৯1 £52180018 150$09) ৬9], 1557 05 2327. 

1416 (0. 12485240০07. 60678 ৪ ০025109121৩ (৪০ 
0 016 00৮2 8700. 007551500060. 00 036. 9870908 98882 8১৪৫ 
ঢা) 360£81 20৫ 11107112” 
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ও কর্ণসেনকে পরাজয় করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করেন। পুক্র- 

শোকে কর্ণসেনের রাণী বিষপান করিয়া প্রাণত্যাগ করিলে, কর্ণসেন 

প্রাণতয়ে ধর্মপালের আশ্রন্ব-গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। ধন্মপাঁল 

ইছাই ঘোষের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন; কিন্তু তাহাকে পরাজিত 
হইয়। ফিরিয়া আসিতে হয়। ধন্পালের শ্ঠালিকা রঞ্জাবতী তৎকালে 

বিবাহ-যোগ্য। ছিলেন, ধর্মপাল তীহারই সহিত কর্ণসেনের বিবাহ 

দিয়া তাহাকে স্বীয় রাজ্যের মধ্যে ময়নাগড়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । 

ময়নাগড় এই যেদিনীপুর জেলার মধ্যেই অবস্থিত। রগ্জাবতীর 

গর্ভে কর্ণসেনের লাউসেন-নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। তাহার 

হন্তেই ইছাই ঘোষ নিহত হন। যথাস্থানে সে প্রসঙ্গ উত্থাপিত 

হইবে। 

আমরা দণভুক্তির ধন্মপাল ও ধন্দমঙ্গলের ধশ্শপালকে একই ব্যক্তি 

বলিয়া বিবেচনা করি। রাজেন্দ্র চোল একাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে 

বর্তমান ছিলেন এবং সাহিত্যাচার্যয শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের 

নিদ্ধীরণমতে খুষ্ীর দশম কি একাদশ শতাব্দীতে লাউসেনেরও স্থিতি 

কাল নিরূপিত হয়। ধন্দর্মঙ্গল-রচয়িতা ধর্শপালকে “গোৌড়েশ্বর” বলিয়া 

অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু সে সময় গৌড়রাজ্যে পালরাজগণ প্রতি- 

ষ্টিত থাকিলেও ধর্দ্পাল নামে কোন রাজা গৌড়ের সিংহাসনে অধি- 

ঠিত ছিলেন না। পক্ষান্তরে, ধর্মপাল নামে পালবংশীর যে রাজা! গৌড়- 
রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তিনি অষ্টম শতাব্দীর শেষপাদদে ও নবম 

শতাব্দীর প্রথমপাদে বিদ্যমান ছিলেন ; দশম বা একাদশ শতাব্ীতে 

নহে। * গোঁড়েশ্বর ধর্মপালদেবের পুত্র দেবপালদেবের মুক্গেরে প্রাপ্ত 
তাঅশাসনে দেখিতে পাওয়া যায়, ধর্শপালের পত্বীর নাম রন্নাদেবী; 
গড়ের ইতিহাস__রজনীকান্ত চক্রবর্তী, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৯৪। 



 হিন্দুরাজত্ব--উৎকল- 'রাজ্য। ১১৯ 

ত্রিভুবনপাল-নামক তাহার আর এক পুক্রও ছিলেন। * কিন্ত 
ঘনরামের ধর্মমঙ্গলান্বসারে তাহার পত্বীর নাম বল্পতা; ধর্শপাল 

অপুল্রক ছিলেন। নির্বাদিতা বল্লভার গর্ভে সমুদ্রের ওরসে এক পুত্র 

উৎপন্ন হইয়াছিল, ঘনরাম গ্রন্থমধ্যে তাহার নাম উল্লেখ করেন নাই। 1 

এতিহাসিক রাখাল বাবু ঘনরামের এঁ কাহিনী সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া 
স্বীকার করেন না। সমুদ্রের বংশে বা সমুদ্রের কুলে বঙ্গের পাল- 

রাজগণের উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া একটি প্রবাদ বহুকাল হইতে 

চলিয়া আসিতেছে; তিনি সমুদ্রের ওবসে রাণী বল্লভার গর্ভে অজ্ঞাত- 

নাম! পুল্রের উৎপত্তি দেখিরা মনে করেন, ঘনরামের সময়েও সে 

কাহিনী প্রচলিত ছিল, ধর্শমঙ্গলে ঘনরাম তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া 

গিয়াছেন। $£ অধিকন্ত ইহাই ঘোঁষ কর্তৃক গৌড়েশ্বর ধর্শপাল যে 

কোন দিন পরাঁজিত হইয়াছিলেন, আজ পর্যান্ত তাহার কোন এঁতি- 

হাসিক প্রাণ পাওরা যায় নাই। সম্ভবও নয়। 

আমরা অনুমান করি, ধর্দুমঙ্গলের ধর্মপাল “গৌড়েশ্বর নহেন, 

তিনি কোন প্রাদেশিক রাজা ছিলেন। মিথিলাধিপ শিবসিংহ মৈথিল- 

কবিদিগের নিকট যেদপ 'পঞ্চগৌড়েশ্বর, নামে পরিচিত হইয়াছেন, 

সেইরূপ ধর্মপালও স্টাহার দেশীয় কবিগণ কর্তৃক “গৌড়েস্বর” আখ্যা 
প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন। উত্তর-বঙ্গে রঙ্গপুর অঞ্চলেও ধর্মসপাল-নামক 

একটি প্রাদেশিক রাজার না শ্রুতিগোচর হয়, তাহার প্রতিষ্ঠিত নগরাদির 

ংসাবশেষও দৃষ্ট হষ্টয়া াকে। প্রীচ্যবিষ্ঞামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্র- 
্ রহ হার হন রঙ্গপুর ও দগুভুক্তির ধর্ম্পাল একই 

সু গৌড়ুনেখমালা অক্ষয়কুমার মৈত্র--৪৩, ২৬| 
1 খনরামের ধর্্মঙ্গল--”কাঙ,র যার! পাল।”। 

| বাঞঙ্জালার ইতিহাস--প্রথম ভাগ--পৃঃ ১৪৪, ১৪৫ । 
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ব্যক্তি ছিলেন। যে সময় উত্তর-রাঢ় ও বরেন্দ্র বিখ্যাত নরপতি মহী- 

পালদেব সৌভাগ্য অর্জনে ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময়ে তাহারই কোন 
আত্মীয় এই ধর্মপালও পূর্ববঙ্গে আধিপত্য বিস্তার করিতেছিলেন। কিন্ত 
তাহাকে তথায় বেশী দিন স্থায়ী হইতে হয় নাই। রাজা মাণিক- 

চন্দ্রের পত্রী রাণী ময়নাবতী কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া তিনি মেদিনীপুর 

জেলায় একটি নৃতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। * কিন্তু রাখাল 

বাবু লিখিয়াছেন যে, অগ্যাপি এমন কোন প্রমাণ' আবিষ্কৃত হয় নাই, 
যাদ্থারা নগেন্ত্র বাবুর উক্তি সমথিত হইতে পারে। দগুভুক্তির অধি- 
পতি ধশ্শপালের সহিত মহীপালদেবের সন্বন্বস্চক কোন প্রমাণও 

অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই । তবে তিনি দণ্ডভুক্তির ধর্মপালকে পাল- 

রাজবংশসন্তৃত বলিয়াই মনে করেন।1+ আমরাও মনে করি, 

পালরাজগণের সহিত দওভুক্তির ধর্মপালের কিছু ন৷ কিছু সম্পর্ক ছিল 
এবং সেই সম্পর্কের বলেই তিনি এতদ্দেশে আধিপত্য বিস্তার করিতে 

সমর্থ হইয়াছিলেন । 

ধর্মমঙ্গল হইতে জানা যায় যে, কর্ণসেন ধন্দপালের মহাসামন্ত 

ছিলেন। ইছাই ঘোষ তাহার রাজ্য অধিকার করিলে, ধরন্মপাল 

তাহাকে স্বীয় রাজ্যের অন্তর্গত মরনাগড়ে প্রতিষ্ঠিত করেন। দণড- 

ভুক্তি হইতে ময়নাগড়ের দূরত্ব বেশী নয়, উতয় স্থানই একই জেলার 

মধ্যে অবস্থিত | এরূপ অবস্থায় কর্ণসেনের পক্ষে উত্তর-বঙ্গের এক প্রাদে- 

শিক রাজার সহিত কুটুন্িতা করিয়া সুদুরবর্তী একজন সামন্ত-রাঞ্জকে 

পরাজয় করিবার জন্ত আহ্বান করিয়া আনা অপেক্ষা স্বায় সেনভুম বা 

গোপভূম রাজ্যের নিকটবর্তী দণ্ততুক্তির অধিপতির সাহায্য গ্রহণ করাই 

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস--(রাজচু-কাও )--পৃঃ ১৭৯-১৮* | 
+ বাঙ্গালার ইতিহাস-_প্রথম তাগ--পৃঃ ২২১, ২৬১ 
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অধিকতর সম্ভবপর ! এই সকল কারণে ইহাই সিদ্ধান্ত কর। যায় যে, 

ধর্মমঙ্গলে উল্লিখিত রাজা ধর্মপাল গোৌড়েশ্বর নহেন, তিনি কোন 

প্রাদেশিক রাজ! ছিলেন। মধিকন্ত এ সময়ে উক্ত নামে যেছুইজন 

প্রাদেশিক রাজা বর্তমান ছিলেন, তন্মধ্যে দণ্ডতুক্তির রাজার সহিত 

তাহার ঘনিষ্ঠতর একতা পরিলক্ষিত হওয়ায় ধর্মমঙ্গলের ধর্মপাল ও 

দগুভুক্তির ধর্মপাল একই ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। আর 

প্রাচ্যবিষ্ঠামহার্ণৰ নগেন্দ্রনাথ নস্থু মহাশয়ের অনুমান ষদ্ধি ঠিক হয়, 

তাহা হইলে এই তিন ধর্মপালকে একই বাক্তি বলা যাইতে 

পারে। 

কর্ণসেনের পুল্র লাউসেন বিপুল-বিক্রমশালী বীর ভ্ইয়। উঠ্ির়া- 

ছিলেন। তিনি অজয় নদের তীরস্থ ঢেকুর-রাজ্যের অবীশ্বর ইছাই 

ঘোষকে পরাজিত ও নিহত করেন। ময়না- 

পাপা লাউদেন। গড়ে রাজা লাউসেনের কীন্তিনিদর্শন অগ্ভাপি 

প্রদর্শিত হইয়া থাকে। তিনি ময়নাগড়ের 

চতুদ্দিকে শত-বিঘা-ব্যাপী যে গড়খাত করিয়াছিলেন, উহার 
মধ্যে তাহার বাটীর তগ্বশেষ অগ্ঠাপি দৃষ্ট হয়। * রক্ধিণী-নায়ী ঝ্জলী 
ও লোকেম্বব্-নামক শিবলিঙ্গ তাহারই পরতিষ্িত বলিয়া সাধারণের 

বিশ্বাস। বৃন্দাবনচকে যে ধর্্বঠাকুর আছেন, তাহাও লাউসেনের 

প্রস্তিষ্ঠিত বলিয়া 'নেকে মনে করেন। অঞ্জয় নদের তীরে ইছাই 

ঘোষের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্থমান। + পঞ্জিকায় কলি- 

যুগের রাজাদের নামের মধ্যে লাউসেনের নামও দৃষ্ট হয়। কিন্তু বর্তমান 

যুগের কোন বেন এ্রতিহাসিক লাউসেনের অস্তিত্বেই সন্দিহান। 
সস পপ পাপা 

*:0%070. 0200667--8410 08100, 2০৩, 

11771010675 47215 01 ঈমান 980891. 
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লাউসেনের প্রাচীন আখ্যাগ্রিকার পরবন্তিকাঁলে অনেক বিরতি ঘটিলেও 
এবং ধর্মমঙ্গল গ্রন্থগুলিতে বর্ণিত লাউসেনের কীন্তিকাহিনী কবি- 
কল্পনায় জড়িত হইলেও মূলতঃ তাহাদের এঁতিহাসিকত্বে অবিশ্বাস 

করিবার বিশেষ কোন কারণ নাই। প্রাচ্যবিগ্ভামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বস্থ 
মহাশয় ধর্মমপূজা সম্বন্ধে বনু প্রাচীন গ্রস্থেও লবসেন বা লাউসেনের 

নাম পাইয়াছেন। * সম্প্রতি ঢেকুরী গ্রামে ঈশ্বর ঘোষের প্রদত্ত যে 
তাম্বশীসনধানি আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহার দ্বারাও ইছাই ঘোষের এঁতি- 

হাসিকত্ব সপ্রমাণ হইয়াছে । + 

লাউসেনের যত্রেই সাধারণের উপযোগী বৌদ্ধধ্মের একাঙ্গ ধন্মপূজা- 
পন্ধতি প্রচারিত হয়। রমাই পণ্ডিত সে পদ্ধতির প্রথম প্রচারক । 

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শান্্রী মহাশয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, 

আমাদের দেশের ধর্মপৃ্জা বৌদ্ধধপ্মের রূপাস্তর- 

মাত্র। বুদ্ধদেবই পশ্চিম-বঙ্গে ধর্ম নামে পুজা 

পাঈতেছেন। বৌদ্ধদের শগ্ভবাদের উপর ধর্মদেবের পৌরাণিক আখ্যান 

প্রতিষ্ঠিত । হাড়া ও ডোম জাতীর আচাধ্যগণই প্রথমে ধশ্মের পুর্জক 

ছিল্সেন। পরে ব্রাহ্মণের! দেবতার পৃঙ্জা ও পদ্ধতি ঈষৎ পরিব্তিত করিয়া 

নিজেরা পুরোহিত হইরছেন | ময়ন[গড়ে ও তন্নিটবন্তা অনেক স্থানে 

এখনও ধর্মমপৃঞ্জার প্রচলন আছে। ধর্মপৃঙ্জার প্রচলন জন্যই এক সময়ে 

বঙ্গ-সাহিত্যে ধর্মর্মঙ্গল” নামক গ্রন্থের আবির্ভাব হইয়াছিল। ধণ্মুমঙ্গল- 
গুলি বৌদ্ধরান্া ও ভিক্ষুগণের মহিমা, কীর্ডন করিতে প্রথমতঃ রচিত 

হইলেও পরে ব্রাহ্মণগণের হস্তে শ্রমণগণ হৃতসর্ধপ্ব ও পরাভূত হইলে, 
ধন্মমিঙ্গল ল শ্রসগুলিও দেবলীলা- দির হইয়া পড়ে। . কিন্ত তাহা হইলেও 

পপি শাপপপিসশাশিশীটাি প পপশীপশিদিপিপাপটি লি লতা শাপলা পপি 

ধশ্মমঙ্গল ও ধন্মপৃজ1। 

ক্গ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস-(রাজন্যকাণ্ড বিন ৪৭৮। 
+ বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়-দীনেশচন্দ্র সেন - [10000006101 19, 37. 
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এখনও উহার মধ্যে ক্ষীণ ও পরাভূত বৌদ্ধধর্মের লুক্কায়িত ছায়া 

পরিলক্ষিত হয়। 

রাজেন্দ্র চোলের হস্তে ধন্ম্পালের ধ্বংসের পর সম্ভবতঃ সেই বংশীয় 

অন্ত কেহ দওভুক্তির রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন নাই । ধর্মমঙ্গলে লাউসেনের 

চিত্রসেননামক এক পুন্লের নাম দুষ্ট হয়। স্থানীয় 

জনশ্রুতি হইতে এই সেনবংশেরও অন্য কোন রাজার 

নাম সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই। ধর্শপালের অভ্যদয়ের প্রায় ৭০ 

বৎসর পরে জয়সিংহ নামে দণুভুক্তির আর একজন রাজার নাম 

আবিষ্কৃত হইয়াছে । পালবংশের অন্যতম অধীশ্বর রাজ! রামপাল খুষ্টায় 

একাদশ শতাব্দীর শেষপাদে (১০৬১-১১০৩) বঙ্গের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত 

ছিলেন। কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর “রামচরিতে” রাজা রামপালের সামন্ত এ 

দণ্ডতুক্তিরাজ জয়সিংহের নাম আছে । উক্ত গ্রন্থে রাজা জরাসংহ “দণ্ড- 

$ভ-ভূপতিরভূত-প্রতাক র-কমল-যুকুল - তুলিতোৎকলেশ - কর্ণকেশরি- 

সারবদ্বলভঃ কুস্তসম্তবো” উপ!ধিতে অভিহিত হইয়াছেন। 1+ অগস্ত্য 

যেমন সিন্ধুকে গ্রাস করিয়াছিলেন, জয়সিংহও তদ্রপ উত্কলদেশের অধি- 

পাত কর্ণকেশরীকে পরাভূত করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। 
উতৎ্কলের ইতিহাসে কর্ণকেশরী নামে কোন রাজার নাম নাই; 

কোনও খোদিত লিপিতেও অগ্ভাবধি কণকেশরী নাম আবিষ্কৃত হয় 

নাই। £ এইজন্ত বলা যাইতে পারে, কর্ণ- 

কেশরী সমগ্র উৎকলের রাঙ্গা ছিলেন না, তিনি 

উৎ্কলের অন্তর্গত কোন প্রদেশের অধিপতি 

রাজা জয়সিংহ | 

রাজা কর্ণকৈেশরী ও 

রাজ বিক্রযমকেশরী । 

(২৪0 ৪ $019০০৬০0 ০? দি [3 1 [36088] +-087055 

1২61১017601 7391)891, 19019 179 [. 00. 202-204. 

1. [97015 01 009 51800 ১০০৪০ ০1867 681, ৮০1. [11], 0) 36. 

1 বাঙ্গালার ইতিহাস, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ১ম ভাগ, পৃঃ ২৫৯। 
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ছিলেন। রাজ! রামপালের সামন্ত জয়সিংহের পক্ষে প্ররূপ কোন 

রাজাকে পরাজয় করাই সম্ভবপর | রাজা কর্ণকেশরী কোন্ প্রদেশে 

রাজত্ব করিতেন, তাহা সঠিক বল! যায় না। দগুভূক্তি-প্রদেশে বিক্রম- 

কেশরী নামে এক রাজার নাম শ্রুত হওয়1 যায়। বর্তমান দীতন 

নগরীর ছুই মাইল-উত্তরে এক্ষণে মোগলমারী নাঁমে যে গ্রাঘটি পরিচিত, 

উহার প্রাচীন নাম অমরাবতীপুরী | জনশ্রুতি, এঁ স্থানে বিক্রমকেশরীর 
রাজধানী ছিল। * বিক্রমকেশরীর কন্যা সখীসেনা বা শশিসেনা ও 

জামাত! অহিমাঁণিক সন্থন্ধে গ্তাপি এ প্রদেশে নানাপ্রকার কিংবদন্তা 

প্রচলিত আছে। প্রায় তিন শত বতসর পূর্বে বর্ধমান-নিবাপী কবি 

ফকিররাম “সখীসেনখ-নামক কাব্যে বিক্রমকেশরীর কন্যা ও জামাতার 

প্রণয়-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। 1 দেখা যায়, ধর্মপাল ও 

জয়সিংহ যে প্রদেশে রাজত্ব করিতেন, সেই প্রদেশে বিক্রমকেশরী নামে 

' একজন বাজাও এক সময়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন । আমাদের অনুমান, 

রাজা ধন্পাল রাজেন্দ্র চোল কর্তৃক নিহত হইলে পর উতৎ্কলের কেশরি- 

বংশীয় বিক্রমকেশরী অথবা তাহার কোন পূর্বপুরুষ পুনরায় এ প্রদেশ 

হস্তগত করিয়া থাকিবেন। রাজা কর্ণকেশরীও সম্ভবতঃ সেই বংশ- 
সম্ভৃত। ৃ 

ধর্মপাল এ প্রদেশটি অধিকার করির! লইয়া! পাল-সাম্রাজ্যভুন্ত 
করিয়া লইক্সাছিলেন, সে কথা পুর্েই উল্লেখ করিয়াছি । ইহাখ্ব কিছুকাল 

পরেই বরেন্দ্রভূমের প্রজাগণ বিদ্রোহী হইয়৷ পালবংশীয় নরপতি মহা- 

পালকে সিংহাসনচ্যুত ও নিহত করে। এবিদ্রোহের নায়ক কৈবর্ভ- 
শীপাশিিদশিিশশিশিশোিটি শতিশিি স্পা তপাশত +শিপিসপীপাীটিশপাতশাতি 

[79177150015 9101৮ 08 06 88101706108 ০ ৯110071907৩, 

র872-75, 

বঙ্গসাহিত্য পরিচয়, প্রথম ভাগ, [0090006102, 7, ' 
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গাতার দিব্বোক, তাহার ভ্রাতা কদ্দোক ও ভ্রাতুঙ্গুত্র তীম যথাক্রমে 

বরেন্দ্রভূমের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। * এ সময়ে দগুভূক্তি 

প্রদ্শেটিও পাল-সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পুনরায় উৎকল-সাম্রা- 

জোর অন্তভূতি হইয়া থাকিবে । পাল-রাজগণের তখন এরূপ ক্ষমতা 
ছিল না যে, তীহারা উহা! পুনরধিকার করিতে পারেন। উত্তরকালে 

রাজা বামপাল এ কৈবর্ভ-বিপ্রোহ দমন করিয়া পিতৃভূমি বরেক্্রীর 

উদ্ধারসাধন করিলে পর তাহারই সামন্ত জয়সিংহ স্বাধীনতাবলম্বী 

বাষ্জা কর্ণকেশরীকে পরাভূত করিয়া পাল-বংশের সামস্তরূপে দণ্ভুক্তি- 

প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবেন। : 

এই জেলার মধ্যে বর্তমান মেদিনীপুর নগরীর উত্তরে তিন -ক্রোশ 

স্ানমধ্যে কর্ণগড় নামে একটি প্রাচীন গড়ের ভগ্রাবশেষ অগ্ঠাপি বিদ্য- 

ক্পন আছে। এ গড়টি মেদিনীপুর নগরীর ছুই ক্রোশ 
নোদন পুর কর্ণ, উত্তরে আবম্ত হইয়া এক ক্রোশ ব্যাপিয়া! বিস্তৃত 
ছিল। এ এক ক্রোশ স্থানের মধ্যে রাঁজবাটী,সৈন্যশালা,দেব-দেবীর মন্দির, 
দীধিকা প্রভৃতি সকলই বিরাজ করিত। গড়ের দক্ষিণাংশে অনাদিলিঙ্গ 

ভগবান্ দণ্ডেশ্বর ও ভগবতী মহামায়ার ছুইটি মন্দির অগ্যাপি বিদ্তমান। 

এ মহামার়া-মন্দিরের গঠন প্রণালী ও নিম্মীণ-কৌশল দেখিলে চমতকুত 
হইতে হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ গড় ও মন্দিরাদি কবে এবং কাহার: 

দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল, তাহ! নিরূপণ কর! দুরুহ। সাধারণে উহাকে 

মহাভারতোক্ত 'অঙ্গাধিপতি কর্ণ-কাজার গড় বলিয়! বিশ্বাস করে। 
পপ্রিকায় লিখিত প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান-সমূহের তালিকাতেও উহার এক্প 
পরিচয় আছে। কিন্তু অঙ্গাধিপতি কর্ণ-রাজার সহিত সেগুলির ঘে কোন 
প্রকার সম্পর্ক নাই, তাহ! নিঃসন্দেহে বল। ফাইতে পারে। খৃষ্টীয় যোড়শ 
..*. বাজালার ইতিহাদ-_প্রথমভাগ-_পৃঃ ২২২-২৬৩1 . 



১২৬ মেদিনীপুরের ইতিহাস ! 

শতাব্দী হইতে অগ্ঠাদশ শতাব্দীর মধ্যতাগ পর্য্যন্ত এ স্থানে & গড়ের 

নামানুসারে কর্ণগড়-রাজবংশ নামে একটি রাজবংশ রাজত্ব করিয়া- 

ছিলেন । কেহ কেহ এ গড়-মন্দিরাদি তাহাদের নির্মিত বলিয়৷ অনুমান 

করেন । কিন্তু ভবিষ্য ব্রহ্মথগ্ড'-নামক সং স্বত গ্র্ হইতে জানা যায় যে, 

উক্ত রাজবংশ এতদেশে প্রতিষ্ঠিত হইবার অনেক পূর্বে, খুষ্টায় চতুদ্শ 

শতাব্দীর প্রথমপাদেও কর্ণগড় বা কর্ণদুর্গের অস্তিত্ব ছিল । * আঁধ- 

কন্ত, মন্দিরাদির গঠন-প্রণালীও উহাদের প্রাচীনত্বের পরিচয় প্রদান 

করে। মহামায়ার মন্দিরের গঠন-প্রণালী দেখিলে মনে হয়, উহ 

উৎকলের প্রসিদ্ধ ভুবনেশ্বর প্রভৃতি মন্দিরের অনুকরণে নিন্মিত। 

প্রত্ুতত্ববিদ্ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ্র শাস্ত্রী মহাশয়ও মেদিনী- 

পুর সাহিত্য-পারিষদের চতুর্থ বাঁধক আঁধবেশনের সভাপাতরূপে 

মেদিনীপুরে আসিয়া এ মন্দিরটি দর্শন র্বক* উহাকে উতৎ্কল- শিল্প 

বলিয়াই মত প্রকাশ করিঘা গিরাছেন। ভুবনেশ্বরের অধিকাংশ 

ন্দিরই কেশরিবংশের রাঞ্জক্কালে নিম্মিত হইয়াছিল। উতকলের 

ইতিহাসে দেখ। যায়, শিল্পবম্য সৌধমন্দ্িরযালা-নিশ্মীণে কেশাঁর 
বংশীয়গণের একটা পুরুষান্ুক্রমিক আগ্রহ ছিল। আমাদের অনুমান, 

সেই আগ্রহের ফলেই সেই বংশীর বাজ] কর্ণকেশরী এই: প্রদেশের 

সামান্তে এ গড়টি প্রতিষ্ঠিত করিয়া মন্দিরাি নির্মিত করিয়াছিলেন । 

রাজা জয়সিংহের বা তহ্বংশীয় কোন রাজার পরে এই প্রদেশে 

করবংশীয় রাজাদিগের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। শাস্ত্রী মহাশয় শিখর- 
ভূমির রাজ! রামচন্দ্র-কৃত পুঁথিখানি হইতে আবিষ্কার করিয়াছেন যে, 
প্রাণকর-নামক জনৈক রাজা এই প্রদেশে রাজত্ব করিতেন। তাহার পুন 

“মেদ্রিনীকোষ/-রচয্লিতা মেদিনীকর কর্ঠক মেদিনাপুর নগর প্রতিষ্ঠিত 

* গৌড়ের ইতিহাস-রজনীকান্ত চক্রবততী-_২য় ভাগ, পৃঃ ৪ৎ। | 
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হইয়ান্থিল। মেদিনীপুর নগরের নামকরণ-প্রসঙ্গে পূর্বে সে কথার 

উল্লেখ করিয়াছি । শ্বনামধন্ঠ আভিধানিক স্বীয় পরিচর-স্থলে নিজ- 

গ্রন্থেও পিতৃ-নাম নির্দেশ করিয়াছেন । মেদিনী- 

কোষে রাজা লক্মণসেনের সভাসদ হলাগুধ ও 

গোবদ্ধনের নাম পাওয়া যায় এবং রাজা গণেশ 
ও তাহার মুসলমান পুল্রগণের সভাসদ্ বৃহস্পতি মতিলাল ১৪৩১ খুঃ 

অন অমরকোষের যে টীকা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে মেদিনীকোৰ 

হইতে প্রযীণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন দেখা যায়। এই কারণে শাস্ত্রী 

মহাশয় ১২০০ খুষ্টান্দের কিছু পুর্ব হইতে ১৪৩১ থুঃ অবের মধ্যে 

মেদিনীকরের গ্রন্থ-রচনার সময় নিদেশ করেন। * ইহার মধ্য 

হইতেও আবার কতক সময় বাদ দেওয়া যাইতে পারে। উতকলের 

মাদূল1 পাঞ্জীতে উল্লিখিত অনন্ ভীমদেবের রাজ্যকালের বিবরণ-প্রসঙ্গে 

আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, অনঙ্ধ তীমদেব তাহার রাজ্যদীমা 

উত্তরে কাসবাস নদী হইতে বড়দনাই নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত কাঁরয়াছিলেন। 

তিনি ১২৩৮ খুঃ *ব পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাহার পরে, ১৯৪৩১ 

খৃষ্টাব্দ পর্য্যস্ত গঙ্গবংশীর যে করক্ধন রাগ! উত্কলের দিংহাসনে আরধষ্টত 

হইয়াছিলেন, তাহারা সকসেই বিশেষ পরাক্রমশালী ছিলেন। এ সময়ের 

মধ্যে বঙ্গদেশে মুদলমানবিগেঃ অধিকার স্থাপিত হইলেও তাহারা 

কয়েকবার বিশেষ চেষ্টা করিক্বাও উতৎকলের কোন অংশই অধিকার 

করিতে পারেন নাই । এমত অবস্থার করবংশও যে এ প্রদেশে স্বাধীনভাবে 

রাজত্ব করিতে পা রয়াছিলেন, তাহা সম্ভব নহে। উতকলাধিপতি চতুর্থ 
নরদিংহ দেবের একথানি তাত্রশাসন হইতেও জানা যায় ধে, ১৩৯৭ গৃঃ 

অন্দে ২৪ শে ফেব্রুয়ারী তারিখে তিনি এই জেলার অন্তর্গত নারারণপুর 
_*. যোদিরীপুর সাহিতা-সভায় সভাপতির অভিভাষণ। 

কাজা প্রাণকর ও 

মেদিনীকর। 



১২৮ যেদ্রিনীপুরের ইতিহাস। 

( আধুনিক নারায়ণগড় ) কটকে অবস্থানকালে উক্ত শাননোক্ত ভূমি 

দান করিয়াছিলেন । * নারায়ণপুর পৃর্োক্ত দগুভুক্তি প্রদেশের অন্তর্গত 

এবং যেদ্িনীপুর সহর হইতে মাত্র আট ক্রোশ দুরে অবস্থিত । তাম্- 

শাসনে নারার়ণপুর কটক' নামে অভিহিত হইয়াছে ! ত২কালে রাজের 

মধ্যে প্রধান প্রধান স্থানগুলি কটক নামে পরিচিত হিল। সকল 

স্কানে এক একটি র্লাজপ্রাসাদ থাকিত। বাজ সময় সময় তথায় আসিয়। 

_বাজকার্ধ্যাদি করিতেন । + এমত অবস্থায় ইহারই আট ক্রোশ দূরে থে 
একটি ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য থাকিতে পারে, ইহা! বোদ হয় না। সুতৰাং 

১২৩৮ খষ্টান্দের পুর্ব মেদিনীকরের সমর নিরপণ কর! যাইতে পারে। 

সম্প্রতি বিহার ব্রিসান্চ সোসাইটির পত্রিকার করবংশের একখানি তাম- 

লিপি বাহির হইয়াছে । তাহাতে জানা বায় ঘে, করব'খীয় হাঙ্গারা এক 

সময়ে ভুবনেশ্বর অঞ্চলে রাজন্ব করিতেন। কেশরিবংশ ধংস হইলে গচাড়, 

উদ্ট, কর প্রভৃতি বংশের কিছুদিনের জন্য আধিপত্য প্রতিষ্টিত হইয়া- 

ছিল । পরে গঙ্গ বংশের হস্তে & সকল বংশের ধংস হয় । সম্ভবতঃ মূলবংশ 

ধংস হইলে সেই বংশীয় কেহ উত্তরাঞ্ছলে আপিয়' জয়সিংহ-বংশের হস্ত 

হইতে এ প্রদেশের অধিকার কাড়ি! লইয়াছিলেন। পরে অনঙ্গতীম- 

দেবের হস্তেই আবার এ করবংশের নাশ হর । শান্্ী মহাশয় এ কর- 

বংশকে বৌদ্ধ বলিয়া মনে করেন। পঞ্ডিত সোমনাথ মুখোপাধ্যায় 
মহাশয় বলিয়াছেন, করেরা বৈদ্য । উইলসন সাহেবের মতে করেরা 

কারস্থ | £ আমরা বলি, করের] তান্থলাও হইতে পারে। এ দেশে এবং 

বালেশ্বর জেলায় নানা স্থানে এখনও কর উপাধিধারী অনেক সঙ্গতি- 
পাশা, শাশাীশিশীীট 

«ভি 9455:189585 15852, 

1 0, 4&. ১. 135 00900101005 00 9108952৮০01, ৯৩1157916, 9 1,105, 30. 

1 বৈদ্জাতির ইতিহাস, বসন্তকুমার সেন গুপ্ত; ১ম ভাগ, পৃঃ ২৮৬। 
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তান্বলীর বাস আছে। . তাহারা পুরুম্ানুক্রমে এ প্রদেশে বাস 
ঠা বলিয়া থাকেন। . 

অনঙ্গতীম দেবের সময়েই বর্ধমান মেদিনীপুর জেলার প্রায় সমস্ত 

ভূভাগ গঙ্গবংশীয়দিগের 'অধিকারতুক্ত হইয়াছিল । এ সময়েই তামলিগু- 

রাজোর স্বতম্বতা নষ্ট হইয়া বার । কিন্ত গৃঙ্গবংশীয় 

নি রা রাজগণ তমলুকের কৈবর্ত-বাজবংশকে উৎখাত 

করেন নাই ; তীহাঁর। গঙ্গবংশের সামস্তরূপেই উক্ত 

প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন । মেদিনীপুর জেলার অন্য অংশ তৎকালে 

মলিঝিটা, নান্রায়ণপুব, জৌলিতি, নইর্গা, টানিঘ্া ৩ ভঞ্চভূম-বারিপাছা 

নামে যে ছয়টি দগ্ডপাঠে বিতক্ত হিল, সেই সকল দগ্ুপাঠে এক এক 

জন াজপ্রতিনিধি থাকিতিন শ্টাহারা “দেশাধিপতি' নামে পরিচিত 

ছিলেন। ভাহাদের তস্তেই দগুপাঈগুলির শাসন ও সংরক্ষণের ভার 

নন্ত থাকিত। এই প্রদেশের ইন্প কয়েকটি প্শোবধপতিছু নাম ও 

বশর পরিচয় পাওয়া ঘায়। 

*. ক্ুষদাস কবিরাজ-বিরচিত প্রসিন্ধ গ্রন্থ চৈতগ্ঠচারিতানৃত হইতে জানা 

বার যে, বোড়শ শতাব্দীর প্রপমপানে চৈতন্যদেবের প্রিয়শিষ্য রামানন্দ 

রায়ের জ্যো্ট ভ্রাতা গোপীনাথ পট্টনায়েক মালকিট। 

খালা ৪ওগাঠও। দণ্পাঠে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি এক সময়ে 
রাজস্ব-প্রেরণে শৈথিআা করায় উড়িবর্ণীধিপতি 

পগ্রতাপরুদ্র দেব তাহার প্রাপদখ্ডের আদেশ প্রদান করেন। 

পরে চৈতন্তদেবের শিখ্যগণের মধ্যস্থতা তীহার প্রাপরক্ষা হয় এবং 

তিনি পুনরায় স্বীয় পদে প্রতিষ্ঠিত হন।« সাধারণতঃ দেখা যার, 

ভৎকালে উৎকলের দগুপাঠগুলিতে দেশাধিপতিগপ ফোগাতানুসারে 

্ * চৈতগ্চরিভামত, অন্ভযলীলা, »ফ'প্ারচ্ছেন কা লকা”প্রেস সং পৃ ৫৩৭-৫৪৩ 1. 

৯ 



১৩০ যেদ্দিনাপুরের ইতিহাস। 

পুরুষান্ুক্রমেই নিয়োজিত হইতেন। গ্োপীনাথ প্টনায়েকের পূর্ব- 
পুরুষগণও এঁ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। পরবর্তী 

অধ্যায়ে হিজলীরাজ্য-প্রসঙ্গে সে বিষয় পুনরায় আলোচিত হইবে । 
নারায়ণপুর ও নারায়ণগড় একই স্থান, সে কথা পূর্ব বলিয়াছি। 

এঁ প্রদেশে “নারায়ণগড় রাজবংশ' নামে একটি প্রাচীন রাজবংশের বাস 
ছিল। বিগত শতাব্দীতে এ বংশের লোপ 

হইয়াছে। এ বংশের কুলাখ্যান পত্রিকায় ক্রমা- 

ন্বয়ে ছাব্বিশ জনের নাম আছে। প্রথম ব্যক্তি 

গন্ধব্ব পাল ৬৭১ বঙ্গাব্দে (১২৬৪ খুঃ অঃ) উৎকলাধিপতি কর্তৃক 'শ্রাচন্দন' 

উপাধিতে ভূষিত হইয়! সেই প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন । অতঃ- 
পর তীহার উত্তরপুরুষগণও সেই প্রদেশে আধিপত্য করেন। 

মুসলমান ও ইংরেজ রাজত্বে এ বংশ নারায়ণগড়ের জমিদার নামে 

পরিচিত ছিলেন। : 

প্রথম অধ্যায়ে আলোচন! করিয়াছি, আমাদের অনুমান, এখন- 

কার সবঙ্গ থানার ভূভাগ লইয়াই সেকালে জৌলিতি দগ্ডপাঠ 
গঠিত ছিল; সবঙ্গ, ময়না, বালিসীত। প্রভৃতি 

জৌলিতি ঈগুপাঠ ও স্থান এঁ ভূতাগের অন্তভূত। গৃষ্টায় ষোড়শ 

কার শতাব্দীর মধ্যভাগ: হইতে “ময়নাগড়ের রাজবংশ; 

নামে একটি জমিদার-বংশ ময়নাগড়ে প্রতিষ্ঠিত আছেন । রাজ! গোব- 

দ্দনাঁনন্দ বাহুবলেন্্র এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা । উহাদের কুলাখ্যান-পত্র 

হইতে জানা যায় যে, গোবর্ধনানন্দের পূর্বপুরুষগণ বালিসীতাগড়ে 

বাস করিতেন এবং তত্ততস্থানের অধিপতিরূপে. পরিচিত . ছিলেন । 

উৎকলাধিপতি কর্তৃক তাহারা 'সামন্ত' 'উপাধিতে ভূষিত হন। 

এ বংশের প্রথম সামস্তের নাম কালিন্দীরাম। তঙখপরে যথাক্রমে 

নারায়ণপুর দণ্ডপাঠ 
ও গন্ধর্ব পাল। 



হিন্দু-রাজত্ব--উৎকল-রাজা। ১৩১ 

মুরলীধর, বৈষ্ণবচরণ, চৈতন্তচরণ ও নন্দীরাম সামন্তপদ প্রাপ্ত হইয়া 

ছিলেন। নন্দীরামের পুত্রই গোবর্ধনানন্দ। গোবর্দনানন্দ বালিসীতা 

হইতে ময়নাগড়ে উঠিয়! যান ; দেখা যায়, & সময় হইতেই এই বংশের 
“রাজা ও “বাহুবলেন্ত্র উপাধি হয়। আমরা মনে করি, এই 

সামন্ত-বংশই জৌলিতি দণপাঠের দেশাধিপণ্ত ছিলেন এবং এ বালি- 
সীতা ও জৌলিতি একই স্থান। 

পটাশপুর থানার মধ্যে প্রতাপতান নামক একটি পরগণা। আছে। 
জনশ্ষতি, হিন্দুরাজত্ে এ স্থানে প্রতাপ তঞ্ত নামক জনৈক রাজা উৎ- 

কলাধিপতির সামন্তরূপে রাজত্ব করিতেন। সেই 

রা বংশ বহুকাল এ প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাষ্জা 
অমরসিংহ এ বংশের শেষ রাজা। কথিত আছে, 

মুসলমান রাজত্বের প্রারস্তে তিনি জনৈক মুসলমান সাধুর অবমানন। 
করাতে তাহার বিরুদ্ধে নবাবী সৈন্ঠ প্রেরিত হইয়াছিল। রাঙ্জ! ধশ্ম- 

নাশের আশঙ্কায় বর্তমান সময়ের অমর্শা পরগণার অন্তর্গত কশবা 

গ্রামের একটি সুগভীর কুপে নিমজ্জিত হইয়া প্রাণ-বিসজ্জন করিরা- 
ছিলেন। তাহাদের নামানুসারেই উত্তরকালে প্রতাপভান ও অমর্শা 

পরগণার নামকরণ হয়। এ সকল স্থানের মধ্যে কাট্নাদিঘা, 

বেলদা, প্রতাপদিঘী, টিক্রাপাড়া প্রভৃতি নামে কয়েকটি সুরৃহৎ প্রাচীন 
পুক্করিণী ও কয়েকটি দেবালয়ের ভগ্মাবশিষ্ট দৃষ্ট হয়। সেগুলি এ 
'বংশেরই কীন্তি বলিয়। নির্দেশিত হইয়! থাকে । কেহ কেহ এগরার 
প্রসিদ্ধ হটনগর মহাদেবের মন্দিরটিও উহাদের সময়েই নির্মিত হইযা- 

ছিল বলিয়া থাকেন। এ প্রদেশে হাতীবেড়, ঘোড়াবসান নামে 

কয়েকথানি গ্রাম আছে। জনক্রুতি যে। সে সকল স্থানে এ বংশের হন্তি- 

শালা, অশ্বশালা প্রভৃতি সংস্থাপিত ছিল। এতদৃব্যতীত এ বংশ সম্বন্ধে 



১৩২ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 

আর বিশেষ কিছুই জান! যায় না। আমাদের অস্মান, এগর1 ও 

পটাশপুর থানার ভৃভাগ লইয়াই নইগ| দণ্ডপাঠ গঠিত ছিল৷ সেই জন্য 
আমরা ইহাও অন্থমান করি বে, এ বংশই ভকালে উক্ত দণুপাঠের 
অধিপতি ছিলেন। 

টানিয়া দঙ্ডপাঠের কোন দেশাধিপতির নাম বা বংবের পরিচয় 
পাওয়া যায় নাই। মাদলাপান্্রীতে দেখা যায় যে, ততকালে 

টানিয়। দগুপাঠ ছয়টি বিশিতে বিভক্ত ছিল। 
প্রত্যেক বিশি বা খণ্ডে খগ্ডপতি নামে এক এক 

জন প্রধান রাজকর্মচারী এবং হিশাব-পরিদর্শ- 

নের জন্য “বিশোই” বা “ভূইমাল' নামে আর একজন কর্মচারী 

পাকিতেন । কোন কোনও দগুপাঠে বিশিগুলি খণ্ড বা “চৌর? 

নামেও পরিচিত হইত। বিশি বা খর্ডের আয়তন প্রায় পরবর্তী 

লালের পবগশওগুলির আরতনের অনুরূপ ছিল। বিশিগুলি আবার 

ততকগুলি গ্রামে বিভক্ত থাকিত। সে কালে এর গ্রাম বা গাগুলিই দেশ- 
শাসন ও জমীন্রমা-পদ্ধতির মূল তিত্তি ছিল। প্রতোক গ্রামে একজন 
করিয়। প্রধান, একজন “ভোই ও একজন “দগুনাপি থাকিত। 

'প্রধান? গ্রামশীসন ও সংরক্ষণের ভার-প্রান্ত প্রধান কম্মচারী ছিলেন! 

শমবাসিগণ বাজার প্রাপ্য কর তাহার হস্তেই অর্পণ করিত। “তোই? 

ইসাব পরিদর্শন করিতেন এবং “দণ্ডআসি'র কার্ধ্য অনেকটা বর্তমান- 

কালের গ্রাম্য চৌকীদারের কার্যের অনুরূপ ছিল। প্রধানের! খণ্ড- 
পতির নিকট রাজস্ব পাঠাইয়া দিতেন, খগুপতিরা দেশাধি তিগণকে 

দিতেন এবং দেশাধিপতিগণ আবার উহা রাজ-সরকারে দাখিল করি- 
তেন। এই প্রদেশের মধ্যে পূর্বোক্তরূপ উপাধিধারী কয়েকটি প্রাচীন 
ধশ্বের বাস আছে । তীহাদের & সকল উপাধি দর্শন মনে হয়, 

আলেশ্বর দণ্ডপাঠ ও 

. বিশি বিভাগ । 



হিন্ু-রাজত্ব_-উৎকল-রাঙ্গ্য। ১৩৩ 

হিন্দু-রাজত্বে তাহাদের পূর্বপুরুষণণ & সকল পদে নিযুক্ত ছিলেন এবং 
পুরুবানুক্রমে সেই সফল পদেই প্রতিষ্ঠিত থাকিতেন। সেই কারণে 

তীহাদের উত্তরপুরুষগণও &ঁ উপাধিগুলিতে ভূবিত হইয়। গিয়াছেন। 

ভশ্ভূম-বারিপাদ। দণগ্ডপাঠটি বভদূর বিস্ৃত থাঁকিলেও উহার 

অধিকাংশই নিবিড় জঙ্গলাবৃত ছিল। এখনও এ প্রদেশে অনেক স্থানেই 

গল বিগ্ভমান আছে। মহাভারভীয় কালের বক 

রাজার বগড়ী-রাঙ্্য ব সমুদ্রগুপ্তের সমক্ষের মহা 

কান্তারের অধিপতি ব্যাঘ্ররাজের রাজ্য এ প্রদে- 
শেরই অন্থভ ত। এ প্রদেশের পূর্বাংশেই কৃষ্টভূমী বিচ্যমান এবং দেশাধি- 
পতিগণ এ গংশেই আধিপত্য করিতেন ।. পশ্চিমাংশের স্থানে স্থানে 
জঙ্গলের মধ্যে অনাধ্য দলপতিগণ বাস করিত । ক্রমে ক্রমে আধ্য- 

জাতীয় পরীক্রমশীলী ব্যক্তিরা তাহাদের এক একটিকে পরাজিত 
করিয়া এ জঙ্গলময় প্রদেশের স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত 

করেন। তাহারা উৎকলাধিপতির বগ্যতা স্বীকার করিতেন। সমর 

সময় এ সকল রাজাদের মধ্যে কাহাকেও বা আবার ক্ষমতাবৃদ্ধি করত 

অন্য রাজাদের উপর আধিপত্য করিতে দেখা যাইত । বতদিন পানি- 
তেন, তিনি বাঁ তাহার বংশধরেরা এরূপ ভাবেই রাজত্ব করিতেন ; ছুর্বল 

হইলে অন্যের অধীনত) স্বীকার করিতেন অথবা রাজ্যতরষ্ট হইতেন। 

তীহাদের অথবা তাহাদের রাজ্যাধিকারের পরিচয় দ্রিভে প্রায়ই কিছু 

থাকিত না। বগ্ঠতা৷ স্বীকাত্র করিলে উৎকলের রাজচক্রবন্তিগণ এরপ 
ক্ষমতাশালী রাজগণের উচ্ছেদসাধন করিতেন না। খুষ্টায় চতুর্দশ 

শতাকীর প্রথম পাদে পরক্পপ একটি রাজবংশ এই দগুপাঠে প্রতিষ্ঠিত 

হইয়াছিল। | 

বীরমিংহ নামক জলৈক ক্ষত্রিয় বাজা এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা । 

তঞ&ড়ম দণ্ডপাঠের 

রাজবংশ। 



১৩৪ ূ মেদিনীপুরের ইতিহাস । 

তবিষ্য ব্রহ্মধ্ড নামক সংস্কৃত গ্রন্থে দেখা যায় যে, শকাব্ধার ত্রয়োদশ 

শতাব্দীতে অর্থাৎ খুষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম 

রাজ বীরদিংহ । পাঁদে বর্ধমান প্রদেশে দামোদর নদ-তীরে হেমসিংহ 
নামে জনৈক ক্ষত্রির রাজ! রাজত্ব করিতেন। তাহার ভ্রাতা বীরসিংহ 
পরাত্রমবলে তাত্রলিপ্ত, কর্ণছূর্গ ও বরদাতৃমি অধিকার করিয্বাছিলেন। ৮ 

মেদিনীপুর সহরের দক্ষিণে কিশমৎ পরগণার মধ্যে চান্গুয়াল গ্রামে 
বীরসিংহের রাজধানী ছিল। বীরসিংহের প্রস্তর-নির্টিত প্রাসাদের 
তগ্জাবশেষ, সিংহদ্বার, সেনানিবাস ও পরিখার চিহ্ন এখনও দুষ্ট হয়। 
যে মৃত্তিকাঁস্তরে এ সকল গৃহ-মন্দিরাদি নিশ্মিত হইয়াছিল, কাল- 
সহকারে তাহাব্র উপর নূতন মৃত্তিকা-স্তর সঞ্চিত হইয়া তিন চারি হস্ত 
উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। 

বীরাসিংহের বংশে অতয়াসিংহ, কুমারসিংহ, জামদারসিংহ ও 
০ নামে আরও চারি জন বাজার নাম পাওয়। যায়। 

টাটা রাজা অতয়াসিংহ শালবনী থানার অন্তর্গত সাত- 

রা সং পাটী নামক গ্রামের আট মাইল পশ্চিমে “অভয়া- 
দারসিংহ। গড়” নামে একটি গড় প্রস্তত করিয়া তথায় 

অতয়া-নায়ী এক দেবীসৃত্তি প্রতিষ্ঠ। করিয়াছিলেন । 

সেই গড়টি এখন বিজন অরণ্যে পরিণত | দেবী-মূর্ভিটি কর্ণ- 
গড়ের যহামায্ার মন্দিরে সমানীতা। হইয়াছেন। রাজ! কুমারসিংহ 

গদাপিয়াশাল গ্রামের নিকট “কুমারগড় নামে একটি গড় নির্মাণ 

করিয়াছিলেন । উহার তগ্নাবশেষও অগ্যাপি বিদ্তমান | ন্লাজ। জাম- 
দারসিংহের প্রতিষ্ঠিত জামকা:-গ€টিও গদাপির়াশাল গ্রামের নিকটেই 

নির্শিত হইয়াছিল। এ গড়টির ভগ্নাবশেষ ধ লইয়াই উ উত্তরকালে 'মেদিনী- 
০৭ েপস্পশপাত পাশ 

পপি স্থল ৫. সপ এ 

গোডের ইতিহাস- ইজনী কান্ত করব দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ৪২। 
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পুর জমিদারী কোম্পানী” তাহাদের গোপাপিয়।শালে: কুঈ নিশ্মীদ 

করিয়াছেন। জামদারসিংহের প্রতিষ্ঠিত জামদাগ্না-মৃত্তি আজিও 
বিগ্কমান। নাড়াজোলাধিপতির ব্যয়ে এক্ষণে ঠাহার সেব-পৃঞ্জা যথা- 

রীতি সম্পন্ন হইতেছে। | 

রাঞ্জা সুরথসিংহ নীরসিংহের বংশের শেষ রাজ।। জনশ্রুতি, 

লগ্মণসিংহ ও তীম মহাপাত্র নামক তাহার ছুই জন কর্মচারা ও নারা- 

রণগড়ের পুর্বোজ গম্ধব্ব পালের কোন অধস্তন 

রাজা হরথসিংং| পুরুষ বভভযন্ত্র করিয়! রাজা সুরথপিংহকে হত্যা 
করত তাহার অধিকৃত প্রদেশ তিন জনে ভাগ 

করিয়া লইয়াছিলেন। লক্ষণসিংহ ও ভীম মহাপাত্রের অধিকৃত ভূতা- 
গই উত্তরকালে যথাক্রমে কর্ণগড়-রাজ্য ও বলরামপুর-রাজ্য নামে পরি- 

চিত হইয়াছিল। এ ছুই বংশের কুলাধ্যান-পত্র হইতে জান যায় 

ষে, খৃষ্টায় বোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে এ দুইটি রাজবংশ এতদেশে 

প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কারণে মনে হয়, ষে সময়ে উতৎ্কলের 

শেষ হিন্দু রাজ হরিচন্দন মুকুন্দদেব মুসলমানদিগের সহিত ঘুদ্ধে পরা 

করিত ও নিহত হন, সেই সময়েই স্থরধসিংহকে হত্যা করিয়া ইহার! 
তদীয় বাগ্জা অধিকার করিয়। লইয়াছিলেন । বলরাম্পুর পরগণার 
অন্তর্থত টাঙ্গাশোল নামক যে গ্রামে- রাজা সুরথসিংহের হত্যাকাও 
সংসাধিত হইরাছিল্, অগ্ঠাপি সেই স্থান প্রদর্শিত হইয়া থাকে। প্রথিত 

আছে, স্ুরথসিংহের মৃত্যুর পরে তাহার সপ্তসংখ্য রাণী জলস্ত চিতান় 

আরোহণ কণিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন । তাহারা মৃত্যুকালে এই 
অভিসম্পাত করিয়। বান যে, তীাহাদিগের পতিহস্ত,গণের বংশ অধস্তন 

সপ্তম পুরুষ পরেই নিশ্ুল হইয। ষাইবে। পতিত্রতা তামিনীগণের অতি- 

সম্পাত কর্ণগড় ও বলরামপুর রাপ্রবংশে সম্পূর্ণরূপে ফলিয়াহিদ। 



১৩৬ মেদিনীপুরের ইতিহাস । 

নারায়ণগড় রাজবংশ ঠিক সপ্তম পুরুষ পরেই নিশ্বুল না হইলেও উহার 
অধস্তন আরও কয়েক পুরুষ পরেই নির্খুল হইয়া গিকাছে। কেহ 

কেহ বলেন, নারাষণগড রাজবংশ এই হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন না। 

কিন্তু জনশ্রুতি এরূপ । প্রায় ৬০।৭* বৎসর পুর্বে মেছিনীপুবের তদা- 
নীস্তন কালেক্টর বেলী সাহেবও তাহার স্বারক পুস্তকে এ কথার 

উল্লেখ করিয়! গিয়াছেন। বেলী সাহেব রাজা সরথসিংহকে খয়রা-জাতীর় 

রাজ! বলিয়াছেন। » খয়রা এক প্রকার জঙ্গলা জাতি, নিয়শেণীর 

হিন্দু। কিন্ত রাজবংশের প্রাসাদ ও মন্দিরাদির লুপ্তাবশেষ ও 

সভ্যতার অন্তান্ত নিদর্শনগুলি সন্দর্শন করিলে স্পষ্টই উপলব্ধি |হর 

ষে, তাহারা কোন শ্রেষ্ভজাতীয় স্ুত্যবংশীয় রাজ? ছিলেন । ভবিস্ত 

ব্্ষথণ্ডে বীরসিংহকে ক্ষয় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । এইট কর্ণ- 

গড় ও বলরামপুর রাজবংশের এবং পুর্ধোক্ত তমলুক, নারায়ণগড ও 

বয়ন! রাজবংশের বিবরণ বথাস্থানে বিস্তারিত উত্ধাপিত হইবে । 

ৃ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে মেদিনীপুর জেলার উত্তর 
সীমায় বকৃডিহি বা বকদ্বীপ প্রদেশে “বগড়ী-রাজ্য' নামে একটি অর্দ- 

স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়ছিল। তৎকালে এ. 

বগড়ী ওচদ্রকোণ। অঞ্চলে ষে সকল অনার্ধ্য দলপতি বাস করিত, 
রাজবংশ। ৃ ট 

তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া গঞ্পতিসিংহ নামক 

জনৈক রাঙ্গপুত এ রাজ্যটি স্থাপন করিয়াছিলেন। বিগত উনবিংশ 
শতাবীর মধ্যভাগ পর্য্স্ত এ রাজ্যের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। বগভী- 
রাঁজ্য-প্রতিষ্ঠার অত্যান্পকাল পরে এই জেলার উত্তরাংশে বগড়া-রাজ্যের 

পূর্বা-সীমান্তে পৃর্বোক্ত তানদেশের মধো রাঙ্জা ইন্দ্রকেতু কর্তৃক চ্জ- 
কোশা-রাজ্য নাষে আর একটি রাজ্াও হাপিত হয়। পৃষ্টীর 
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দ্বাদশ শতাব্দীর প্রণয পাদে বগড়ী, চন্দ্রকোণা প্রভৃতি স্থান 
অপারমান্দারের অধিপতি শ্রবংশীয় লক্ষ্মীশুরের অধিকাব্ুভুক্ত ছিল। 

পুর্ব-অধ্যায়ে লক্গ্ীশরের নাম উল্লিখিত হইয়াছে । উত্তরকালে এ 
প্রদেশে এই সকল ক্ষুদ্রতর রাজ্যগুলি প্রতিষ্ঠালাত করিয়াছিল । 

চন্দ্রকোণা ও বগড়ী রাক্গ্ে ব্কাল ধনিয়া প্রতিতস্দ্িত। চলিরাছিল। 

বখন যে রাজ্যের অধিপতি তধিকতর পরাক্রীন্ত হইতেন, তখন তিনি 

অন্য রাজাকে স্বীয় অধীনতাঙ্গীকারে বাধ্য করিতেন, অথবা ঠাহার 

উচ্ছেদ্সাধন করিয়া! ক্ষান্ত হইতেন। খুষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী হইত 

১ম:$:-'৭ রাজবংশের লোপ হইয়াছে । “মদিনীপুরের গেজেটিয়ার- 

প্রণেতা ওযালী সাহের তাহার গ্রন্থে বগড়ী ও চন্্রকোণ! ব্রাজ্যের যে 

বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা ত্রমপ্রমাদে পরিপূর্ণ। * যথাস্থানে 

এই দুহ রাজ্যের বিস্তারিত বিবরণ বর্ণনা-প্রসঙ্গে আমরা সে সম্বন্ধেও 

আলোচনা করিব । | 
গঙ্গবংশীরদিগের রাজস্বের পর উীঁড়স্যায় ুর্যবংশীর াজানিগের 

অধিকার আবন্থ হয়। শাহাব খুষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধাতাগ পধাস্ত 

ৃ বাজত্ব করিয়াছিলেন। বখতিয়ার খিলিজি 

রা কর্তৃক নবদ্বীপ বিজিত হইবার পর হইতেই মুসল- 
মানগণ অনেকবার উড়িষ্যা অধিকার করিবার 

চেষ্টা করেন; কিন্তু ফল বিশেষ কিছুই হয় নাই। যুসলমান- 

গণের এ সকল অভিষানের মধ্যে স্বলতান আলাউদ্দীন হোসেন 

সাহের উৎকল আক্রমণের সহিত মেদিনীপুর জেলার কিছু সম্বন্ধ 

আছে। বাঙ্গালার শ্বাধীন পাঠান-রাঞ্গণের মধ্যে আলাউদ্দীন হোসেন 
সাহ সর্বপ্রধান। তাহার রাজ্য বছদুর বিস্তৃত ছিল। রিয়াজ-উস- 

ক. 10150000 (082৩66৫8% 00 264-266, 2717075- 



১৩৮ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 

সালাতীন অনুসারে তিন গৌড় হইতে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত সমস্ত রাজার 
রাজা অধিকার করিয়াছিলেন। * উৎকলের ইতিহাস মাদল! পাঞ্জীতে 

দেখা যায় ঘষে, ইস্মাইল গাজি নামক বাঙ্গালার নবাবের জনৈক 

সেনাপতি উড়িব্যা আক্রমণ করিয়া পুরী-নগর ধ্বংস এবং বহু 

দেবদেবীর মন্দির নষ্ট করিয়াছিলেন। এ সময় উতৎ্কলাধিপতি 

প্রতাপকুদ্রদেব রাজ্যের দক্ষিণাংশে ছিলেন! তিনি ভত্তরাতিমুখে 

অগ্রসর হইলে, মুসলমান সেনাপতি মান্দারণ-দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ 

করেন। প্রতাপকুদ্রদেব মান্দারণ-দুগ অবরোধ করিয়াছিলেন । 

কিন্তু গোবিন্দ বিদ্যাধর নামক তাহার জনৈক প্রধান কর্মচারী 

মুসলমান-সেনাপতির সহিত ষোগদান করাতে তিনি প্রত্যাবর্তন করিতে 

বাধ্য হইয়াছিলেন। + এঁতিহাসিক রজনীকান্ত চক্রবর্তী মহাশয় 

লিখিয়াছেন যে, হোসেন সাহ উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া বিশেষ কোন 

ক্ষতি করিতে পারেন নাই।: কিন্তু তাহা না হইলেও মেদিনীপুর 

জ্লোর উত্তরদিকের কিয়দংশ থে তাহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল, তাহ। 

বল! যাইতে পারে । হোসেন সাহ হাবসী ও পাইকদিগকে কিছু কিছু 
ভূমি দিয়। বাঙ্গালার দক্ষিণ অঞ্চলে মেদিনীপুর জেলার সীমাস্তরক্ষার্থে 

নিঘৃক্ত করিয়াছিলেন । মেদিনীপুর জেলায় এ পাইকদিগের বংশধরেরা 

পরবন্তিকালে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত হইয়া কিছু গোলমাল 
কারযাছিল।6 ইংরাজ রাজত্বের প্রসঙ্গে সে কথার পুনরুল্লেখ করিব । হোসেন 

দাহ ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫১৯ খৃষ্টান্দ পর্য্যন্ত রাজ  করিয়াছিলেন। : 
এ সাপ 

* রিয়াজ- উস্্-সালাতীনের ইংরাজী অনুবাদ, প্ ১০২। 
+.7,:48. ১, 95010 ১০165. ৮01, 15৯15519005 12 151) 186- 

শপ পপি 

/ 

+ গৌড়ের ইতিহাস, দ্বিতীয় ভাগ? পৃঃ ১*৯। 
₹ 592৮3 11150017501 1307821. রামপ্রাথ গুপ্ত-সম্পা্গিত রিযাজ-উস্্- 

প[ঙাতীনের বাঙ্গালা অনুবাদ, পৃঃ ১২৪ | গৌডের ইতিহাস-_২য়ু ভাগ, পৃঃ ১০৩ 
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হে|সেন সাহের সময়ে প্রেমাবতার চৈতন্তদেবের আবিভাবে বঙ্গে 

উড়িব্যায় বৈষ্ণবধর্মের প্রাহূর্ভাব এ প্রদেশের ইতিহাসের একটি 

স্মরণীয় ঘটনা । তিনি দেশে দেশে ঘুরিয” ঘুরিয়া 

বৈষ্ঞবধন্ম প্রচার কারিছ। গিয়াছিলেন। গোবন্দ 

দাস-বিরচিত কড়চায় ও জয়ানন্দের চৈতন্তমঙ্গলে 

তন্ঠদেবের তীর্থযাএ1র বিবরণ বর্ণিত আছে । চৈতন্দেব নীলাচলে 

যাইবার সময় দামোণর নধ পার হইরা কা মিশ্রের গৃহে আঁতথি 

হইয়াছিলেন। সেখান হইতে হাজিপুর হুইয়। তিনি মেদিনীপুরের 
নিকট উপস্থিত হইলে তথায় কেশব সামস্ত নামক এক ধনী তাহাকে 

ননাপ্রকার প্রলোভন দ্রেখাইয়। সন্ন্যাসমার্গ হইতে বিচলিত করিবার 

চেষ্টা করেন। মেদিনীপুর হইতে নারায়ণগড়ে গিয়৷ শ্রচৈতন্ত 

«লশ্বর শিব দর্শন করিয়াছিলেন এবং সেখান হইতে জলেশ্বরে পিয়া 

বন্ধেশ্বর শিব দর্শন করেন। * চৈতন্যষঙ্গল হইতে জানা যায় 

যে, শ্রীচৈতন্ত দেবনদ পার হইয়া সেয়াখালা দিয়া তমলুকে উপস্থিত 

হইয়াছিলেন। পরে দাতন হইয়া জলেশ্বরে গমন করেন। 1 কড়- 

চার লিখিত ধিবরণের সহিত চৈভন্ঠমঙ্গলের বিবরণ মিলাইলে 
জানা যা, শ্রাচৈতন্ত। হাজিপুর হইয়া তমলুকে আসিয়াছিলেন। তৎ- 

পর তযলুক হইতে মেদিনীপুর, নারায়ণগড় ও দাতন হইয়া উড়িষ্যা- 

মুখে গমন করেন। হাজিপুরের বর্তমান নাম ডায়মণ্ড-হারবার । 

ডায়মণ্-হারবার হইতে উড়িষ্যা বাইতে হইলে তৎকালে পূর্বোক্ত স্থান- 
গুলির নিকট দিয়াই একটি প্রাচীন পথ ছিল। ওম্যালী সাহেব অনুমান 

করেন, এখনকার গ্রাগড ট্রাঙ্ক রোড ও উড়ি্যা ট্াঞ্ধ রোড নামক 
তা পপ? পাপে পল ০ পপ ২০ পাপী পাস ০ সপ ০৩ পাপা 11 তত সী সপ্ত পোকা? পপ 

জয়গোপ।ল গোস্বামী সম্পাদিত কা, পৃ ৩০-৪* 

চৈতন্যঘজল, পরিষদ গ্রন্থাবলী পৃঃ ৯৫-৯৭। 

তে 

মেদলীপুরে জীকৃষ। 
চৈতন্য । 

সম 
রি 

এ» 
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রাজপথ হুইটি অনেকটা সেই প্রাচীন পাটির পাশ দিয়াই গিয়াছে ) " 
শ্রীচৈতন্তের বর্শগতপ্রাণ শিবাগণ হবিনামের যে তরঙ্গ তুলিরা 

সমগ্র দেশকে তাসাইয়৷ গিয়া হলেন, সে প্রেম-তরঙ্ষের কম্পন এই 

জেলাতেও বিশেষতাবে অনুভূত হইয়াছিল । এ সময়ে এই জেলার ব্- 

সংখ্যক পরিবার বৈষ্ঞব-ধশ্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। শ্রাচৈতন্থ যে সময় 

উড়িষ্যায় গমন করেন, সে সময় উৎকলের হিন্দু-রাজার সহিত বাঙ্গালার 
মুসলম্বান সুলতানের বিবাদ চলিিতছিল। এই কারণে বঙ্গ-উঠি- 

ব্যার সীমান্তে লোকের জীবন নিরাপদ ছিল না শত্রপঙ্ীয় লোকের 

বধের ন্ট উ্তয় রাজাই দীমান্তপ্রদেশের স্থানে স্থানে বধশূল পুতিরা 
রাখিয়াছিলেন। নদী পার হওয়া বড়ই দুঃসাধ্য ছিল। বঙ্গ-উড়িষ্যার 

সীমান্তপ্রদেশের নদী পারের কর্ডাকে 'দানী বলিত। দানীর বড 

দৌবাত্্য ছিন। জলপথ জল-দস্থ্য-সমাকুল ছিল। সে কালের অনেক 
বৈষ্ণব গ্রান্থেই বঙ্গ উড়িম্যার সীমান্তের সেই বিপদৃ-সছুল পথের বিবরণ 
বিবন্বিত আছে। 

উড়িস্ঠার হূরয্যবংশয় রাজ। প্রতাপরুদ্রদেব ১৫৪* খৃঃ অকে পর- 

লোকগমন করেন। ঠাছার মৃত্যুর পর তদীয় মন্ত্রী গোবিন্দ বিদ্যাধর 

রাজপুত্রগণকে হত্যা করিয়া ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে 
মেদিনীপুর জেলায় 
মুদলযান অধিকার- উড়িস্ভার সিংহাসনে অধিরঢ় হন। উড়িষ্তার 

প্রতিষ্ঠা । ইতিহাসে এ বংশ 'ভোই বংশ? নাষে পরিচিত 

হইয়াছিল। কিন্তু বেশী দিন তাহাদিগকে রাজ্য 
তোগ করিতে হয় নাই। মাত্র পঁচিশ বৎসর পরেই রাজা মুকুন্দদেবকে 

গোবিন্দ বিদ্যাধরের' কৃত পাপের ফলতোগ করিতে হইয়াছিল । রাজা 

হরিচন্দন মুকুন্দদেব ১৫৬০ থৃষ্টা হইতে ১৫৬৮ ৮ খু্টাব পর্য্যন্ত রাজন 
০ পপ পপ পপ ০০০ দি পাপী পপ পপ সপ 

ক 10190006 085616507 25. 
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করিয়াছিলেন। মোগল-কুলতিগক আকৃব৫ সাহ তখন দিল্লীর সন্্রাট 

এবং মোলেমন্ কররাণী তখন বাঙ্গালার দিংহাসনে অধিষ্টত ছিলেন । 

ইহার কয়েক বৎসর পুর্ব হইতেই বাঙ্গালায় পাঠানদিগের সহিত 
দিল্লীর মোগল-সঞ্জাটের বিরোধের হুত্রপাত হয়। মূকুন্দদেব 
আকৃবর সাহের সহিত সন্ধি করিয়া ১৫৬২-৬৫ খষ্টাব্দে গৌড়-রাজ্য 

বস্তার কনিয়াছিলেন। উত্তরকালে মাকবর সাহ যখন মেওয়ারে 

শিশোদীয় রাঙ্জগণেন সহিত যুদ্ধে ব্যাপুত ছিলেন। সেই সময় দৌলেমন 

কঃাণী অবসর বুৰিয়া। উড়িস্তা আক্রমণ করেন। মুকুন্দদেব কোট- 
সম! দুর্গে আশ্রয় লরেন। এ সময় তাহার একজন সামন্ত বিদ্রোহী 

হঠয়া তাহাকে নিহত করেন। এঁবিদ্রোহী সামন্ত ও বুঘুতঞ্জ ছোট 

তায় উড়িষার পিংহাসন অধিকার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্ত 

উভয়েই মোলেমনের গেনাপতি হিশ্বু-বিদ্বেষা দুর্দান্ত কালাগাহাঁড় 

সর্তক পরাজিত ও নিহত হন। ১৫৬৮ খুঃ অৰে কালাপাহাড় কর্তৃক 

উড়িষা! বিজিত হইধে পর বর্তমান মেদিনীপুর গেলা সমেত সমস্ত 

উদ্চি়্াগ্রদেশ মুমলমানাদগের অধিকারভুক্ত হয়। এইরূপে গৌড- 
রাজা মুপলষানের হস্তগত হইবার প্রায় গঞ্চশত বংসর পরে উৎকল- 
র।জ্যের স্বাধীনূত। বিনষ্ট হইয়াছিল। 

৯ পপির 



ষষ্ঠ অধ্যায় 

“হিট 

যুমলমান অধিকার-_পাঠীন-রাজত্ব। 

সৌলেমন্ কররাণী কর্ক ১৫৬৮ খুষ্টা্ধে উড়িষ্যায় মুসলমানের 

অধিকার প্রতিষিত হইলেও, ইহার কয়েক বমর পূর্বে এই জেলার 
দক্ষিণ-পুব্ব প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র মুসলযান-রাগ্য 

রা । স্থাপিত হইয়াছিল। রশুলপুর নদী ধেখানে বঙ্গে- 

$  পসাগরের সহিত মিলিত হইয়াছে, তাহার পৃব্বতটে 
কশব! হিজলী নামে যে গ্রামটি বিদ্যমান, সেই স্থানেই উক্ত রাজ্যে 

রাজধানী ছিল। উত্তরকালে সেই স্থানের নামানুসারে উক্ত প্রদেশ 

হিজলী নাযে অভিহিত হইয়া! আদিতেছে। কিন্তু এই গ্রন্থের দিয় 

অধ্যায়ে উল্লিধিত হইয়াছে বে, হিজলী প্রাচীন স্থান নয়। সম্ভবতঃ গু 

পঞ্চদশ শতাবীতেই উহার উৎপত্তি হইয়াছিল এরং ষোড়শ শতাব্দাতে 

উহা! মন্ুযবাসোপযোগী হয়। উড়িস্তার প্রাচীন রাজস্ব-বিভাগে অথবা 

রাজা তোডরমল্পের রাজদ্ব-বন্দোবস্তে হিজলীর নাম নাই। সুলতান 

স্বজার বন্দোবস্তের সময় হিজলীর নাম পাওয়া বায়। 

মুসলমান এতিহামিকগণ নিয়-বঙ্গের তাঁটি-নামক দেশের 

নামোল্পেখ করিয়াছেন । জোয়ারের জলে ভুবিয়। যাইত এবং ভ 
সময় জাগিয়া উঠিত বলিয়া উহার নাম রা 

হ্লী ও তাটিদেশ। হয়। এ প্রদেশের পরিমাণ দৈর্ঘ্যে পূর্ব-পশ্চিষে 
চারি শত ক্রোশ এবং প্রস্থে উত্তর-দক্ষিণে প্রায় 
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মুসলমান অধিকার- পাগন-রাজত্ব। ১৪৩ 

তিন শত ক্রোশ ছিল। বর্তমান যুগের এ্রতিহাসিকগণ সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন যে, এখনকার সুন্দরবন ও তন্লিকটবর্তা ভূমি সকলকেই 
ভাটি বলিত। * গ্রাণ্ট, ব্রকম্যান-প্রমুখ পঙ্ডিতগণের মতে নবোথিতা 
হিজলী দ্বীপটিও ভাটির অন্তর্গত ছিল। + ক্রমশঃ এ সকল স্থান 

মনুষ্যবাসোপযোগী হইতে থাকায় সেগুলিকে নিকটবর্তী রাজন্ব-বিভা- 
গের অন্তভূতি করিয়া লওয়া হয়। সেই সময় হিষ্রন্বী যালবিটা বিতা- 
গের অন্তভূতি হইয়াছিল। পরবর্ধিকালে হিঙগলী একটি বাণিজ্্য- 

কেন্দ্রে পরিণত হওয়ায় মাঁলবিটা নাম লুপ্ত হইয়! যায় এবং উক্ত প্রদেশু 

হিজলী নামে পরিচিত হয়। ওম্যালী সাহেব অনুমান করেন, মাল- 
বিটা বিভাগ হল্দী নদী হইতে আস্ত হইয়া বর্তমান কাথি খানা 
পর্য্যন্ত বিস্ৃত ছিল। 

তাজ্ খা মস্নদূ-ই-আলী নামক জনৈক আফগান এ ক্ষুদ্র যুসল- 
মান রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ঠিক কোন সময়ে এ রাজোর প্রতিষ্ঠা 

করিয়াছিলেন, বলা যায় না। হিজলীর প্রস্তরলিপি 
হইতে জান! যায় যে, তাজ্থা আমলী ৯৬২ সালে 
(১৫৫৫ খুঃ অন্দে) প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন । 

প্রস্তর-লিপিতে তাহার জম্ম ব। রাজ্য লাতের তাবিখ নাই। প্রায় 

শত বর্ষ পূর্বে ১৮১২ খৃষ্টাব্দে হিজলীর তদানীন্তন কালেক্টার ক্রোমেলীন 

সাহেব হিজলীর মস্জিদের সেব কফিগের নিকট রক্ষিত পুরাতন, 
0588 13. স্ব, হস, চাচা) ও জা 0) ০, 904) 1), 62. 
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কিজলী-রাজয 
প্রতিষ্ঠার তারিখ । 



১৪৪ মেদিনীপুরের ইতিহাস । 

কাগজপঞ্জাি দেখিয়া তাজ্.খার বংশ সম্বন্ধে যে বিবরণ শ্গিপিবদ্ধ 

করিয়া শিষ়্াছেন, পরবন্তিকালে বেলী, হাণ্টার, প্রাইস, ওয্যালী প্রভৃতি 
ইংবাজ লেখকগণ সেই বিবরণই গ্রহণ করিয়াছেন। . ক্রোমেলীন 
সাহেবের সিদ্ধান্তযমতে ১৫০৫ হইতে ১৫৫৫ খুং অবের মধো কোন 

সময়ে তাজ. খা এ রাজ।টির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। * আমরা এ 

সময় হইতেও আল্লও কিছু বাদ দিতে পারি । চৈতন্ভচরিতামুতে গোপী- 

নাথ পটনায়েক নামক মালবিট! দগুপাঠের দেশাধিপতির নাম 
পাওয়া যায়। প্রতাপরুদ্রদেব তখন উড়িষ্যার রাজা । [তিনি ১৪৯৭ 

হইতে ১৫৪* খুষ্টাব্ পর্যান্ত রাজন করিয়াছিলেন। 1 প্রতাপরুদর দেব 

অত্যন্ত ক্ষমতাশালী রাজ) ছিলেন; শাহান সময়েই হোসেন সাহর 

ন্যাম শক্তিশালী মুসলমান নরপতিও উডিষা। মাক্রমণ করিতে পারেন 
নাই। প্রতাপরুদ্র দেব মুসলমানাদিগকে যান্দারণ-হুর্ পর্য্যন্ত বিতাড়িত 

করির। দিয়া আসিয়াছিলেন। সুতরাং ইহা অনুমান কর) অসঙ্গত 
হইবে না যে ১৫৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হিগ্রলীতে মুসলমান রাজ্য প্রতি- 

চিত হয় নাই। 

প্রতাপরুদ্রের মৃত্যুর পর তাহার পুভ্রগণকে হত্যা করিয়। তদার মন্ত্র 

গোবিন্দ বিদ্যাধর উড়িষ্যার রাজা হন। গোবিন্দ বিদ্যাধরের সহিত 
মুসলমানদিগের ঘনিষ্ঠতার কথা পুব্বে উল্লিখিত হইয়াছে । আমর! 
অনুমান করি, সেই খনিষ্ঠতার ফলেই তাজ্খ! এ প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়' 
ছিলেন। চৈতন্যদেবের তক্ত রামানন্দ-পরিরার চৈতন্তদেবের অন্ুরক্ত 

প্রতাপরুদ্র দেবের যে বিশ্যে অনুগত ও আশ্রিত ছিলেন, চৈতন্ত- 

টরিতামৃত গ্রন্থের নান! স্থানে তাহার পরিচয় আছে। এই কারণে 
শিপ ৪ পতি কিস 70৯৮ পপ পিপিপি পিপি 5 সম শপ শা) আটপপপ পপ ০ 

ক টিটি 5120091৫806 00৫ না রিড পা 

বাঙ্গালার ইতিহাস: রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দবির্তীয়ভাগ, পৃঃ ৩১৯। 



মুদসযান-মধিকার-__পাঠান-রাজ ত্ব। ১৪৫ 

প্রতাপরুদ্র দেবের পুল্রগণকে হত্যা! করিয়া স্বীয় অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য 

প্রতাপরুদ্রদেবের অনুগত মালঝিটার রাস্তবংশকে উৎখাত করাও 

গোবিন্দবিষ্কাধরের আবশ্যক হইয়াছিল এবং তাজ, খাঁর দ্বারাই তিনি৷ 

তাহার'সে কার্য) সিদ্ধ করিয়াছিলেন। উৎকলের রাঁজশক্তির আনুকূল্য 

না থাকিলে অজ্ঞাত-কুলশীল তাজ্ খার পক্ষে উতৎ্কলের একটি প্রধান 
দ্রগুপাঁঠে শ্বীয় বাহুবলে অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর ছিল না। * 

«  তাজ্খীর পূর্ব-ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। 
সে সন্বন্ধে দুই রকম জনশ্রুতি আছে। 'কেহ 

হিঞ্জলীর তাজা বলেন, তিনি বঙ্গের কোন সন্ত্রান্ত মুসলমান-বংশে 

১০ র্ঘ- জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কোন কারণে ভ্রাতা 
সিকন্দর আলী-সহ স্বীয় বংশ ও সমাজ হইতে 

বিতাড়িত হইয়! হিজলী প্রদেশের তদানীন্তন রাঙ্জার আশ্রয় গ্রহণ 

করেন; পরে সিকন্দর কর্তৃক রাজহত্যা সম্পাদিত হইলে পর তাজ. খা 

সেই প্রদেশের বাজ্যত'র প্রাপ্ত হন। আবার কেহ বলেন ষে, তাহারা 

মুসলমান পিতার গুঁরসঙ্ঞাত সন্তান হইলেও এক অতি নীচজাতীয়। 

হিন্দু-বমণীর গঞ্জাত ছিলেন ; উভয় ভ্রাতাই প্রথম-বয়সে এ প্রদেশের 

কোন হিন্দু গুহস্থের গো-পালকের কাধ্য করিতেন, উত্তরকালে 
তাগ্যলক্মীর প্রসাদে রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। 

পুৰের উল্লিখিত হইয়াছে, হিঙ্জলী একসময় ভাটি দেশের অন্তভূতি 
ছিল। খুষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে খা জাহান আলী নামক 

ঘনৈক মুসলমান ভাটি দেশের গভীর অরণ্যানী পরিষ্কার করিয়া তাহাতে 

কচ “106 01219011205) আহও 83863960 80 076 4১17) 71) 076 

৪০০০0 171011681 চ6৮৩0০০ রি [এ ও: ৮]. 4. 5. 0১ 01 স্যা, 96, 
0 1,১19, 54. 4 
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১৪৬ যেদিনীপুরের ইতিহাস। 

গ্রাম ও নগরাদি পত্তন ও সেই পেই স্থানে রাজপথ, অট্টালিকা ও মস্- 

জিদাদি, প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাহার অগণ্য কীর্তির মধ্যে কোন 

কোনটি খুলনা! জেলার বাঁগের-হাটের নিকট অগ্ঠাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে। 

১৪৫৯ খুষ্টাবে ২৪শে অক্টোবর তাহার দেহ সমাহিত হয়। * থা 

জাহানের পরে এ প্রদেশের অধিকাংশ ভূভাগ এক বিস্তৃত জায়গীরে 

পরিণত হইয়। টা খা! মস্নদ্-ই-আলী নামক এক সন্ত্রস্ত মুসলমানের 

বৃত্তিরূপে নির্দিষ্ট হয়। বিভারিজ সাহেব অনুমান করেন, খা জাহান্, 
আলীর সহিত টাদ বীর সম্বন্ধ ছিল। + চাদরখানিঃসন্তান? তাহার 
প্রাণত্যাগের পর উক্ত জায়গীর কিছুদিন অস্বামিক অবস্থায় থাকে; 

পরে যশোহরের খ্যাতনাম। প্রতাপাদিত্যের পিতা বিক্রমাদিত্য গৌড়ের 

স্থলতাঁন দাউদ্ সাহের নিকট হইতে উক্ত জায়গীর লাভ করিয়া তাহাতে 

যশোহর-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। সে ১৫3৪ খষ্টান্ের কথা । কিন্তু 

বিক্রযাদিতা যখন উক্ত জায়গীর লাভ করেন, তখন উহার চারিদিক 

বন-জঙ্গলে পরিণত হইয়! গিয়াছিল। তাহাকে সেই সকল জঙ্গল 

কাটাইয়া পুনরায় নূতন নগর পত্তন করিতে হয়। £ সুতরাং অন্থুমান 

করা যাইতে পারে যে, উহার অন্ততঃ ত্রিশ পর়ত্রিশ বধ্ধর পূর্বে 
চাদ খাঁর মৃত্যু হইয়াছিল। 

দেখা যাঁয়, টাদ খার মৃত্যু ও তাজ খাঁর হিঞ্জলীতে অভ্যুদয় প্রায় 

একই সময়ে ঘটে। আমাদের অনুমান, তাজ্খা চাদ খার বংশ- 
সম্ভূত ছিলেন। জনশ্রুতি হইতেও জানা যায় যে, তাজ্ খা কোন সন্ান্ত 
বংশে জন্মিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ নিয়স্রেণীর হিন্ন-রমণীর গর্ভজাত সন্তান 

], 48595 014 580155। 01, সুভ 1867, 0০1, ” 135, 
17150077 01 9201697201)10, 19 176-7177. 
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মুপলমান-অধিকার--পাঠান-রাজত্ব। ১৪৭ 

বলিয়া উক্ত জায়গীর হইতে বঞ্চিত হইয়া তাটি-প্র্দেশেরই এক প্রান্তে 
হিজলী দ্বীপে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। শ্রীযুক্ত নিথিল- 
নাথ রায় মহাশয়ও অন্যান করেন, হিজলীর মস্নদ্-ই-আালী বংশের 
সহিত চাদ খাঁর সন্বন্ধ ছিল। * 

তাজ, খাধার্শিক ব্যক্তি ছিল্লেন। তিনি নিঞ্গে রাঙ্গকার্যযাদি 
কিছুই দেখিতেন না) সর্ধর্দাই ধর্ম-কর্মে ব্যাপূত থাকিতেন। তাহার 

| ভ্রাতা সিকন্দর আলী বাজকাধ্যাদি পর্যালোচনা 

নি করিতেন। সিকন্দর রাজকার্ষ্ে নিপুণ এবং বীর 

পুরুষ ছিলেন । তাহার বীরত্বের ও শারীরিক বলের 
অনেক কাহিনী অগ্ঠাপি শ্ুত হওয়া যায়। তীহারই বীরত্বে ও 

কৌশলে এই রাজ্যটি স্থাপিত হয়। ১৫৫৫ খুষ্টান্দে সিকন্দর 

পরলোকগমন করেন। তাহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই একদল 
সৈন্য আসিয়! হিজলী আক্রমণ করে। তাজ. খা তাহাদের হস্তে অপ- 

মানিত ও নিগৃহীত হইবার আশঙ্কার আত্মহত্যা করেন । ক্রোষে- 

লীন সাহেব এ সৈম্যদলকে বাঁদসাহী সৈম্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । 

কিন্তু সে সময় বাদসাহী সৈন্যের পক্ষে হিঙ্জলীর মুসলমান -রাজ)য অধি- 

কার করিবার কোন থাবশ্তকতা বা সম্ভাবনাই ছিল না। এ সৈন্ 
উড়িয্যার হিন্দু-বাজ কর্তৃক প্রেরিত। গোবিন্দ বিগ্তাধরের তখন মৃত্যু 
হইয়াছিল--শক! প্রতাপদের তখন উড়িস্বার রাজা । তিনি ১৫৩৯ 
ৃষ্টান্ে উড়িস্তার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেও তখনও পরাক্রান্ত 

সিকন্দর আলী জীবিত ছিলেন বলিয়াই বোধ হয়,, এতদিন হিজলীর 

স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন নাই; এক্ষণে সিকম্দরের মৃত্যুর সংবাদ 

পাইয়া সৈল্ত প্রেরণ করিয়াছিলেন । তাজ, খাঁর পুক্র-সন্তান না থাকায় 

* প্রতাগাদিত্য__-উপক্রমণিকা-_পৃঃ ৮৫1 দ্র. এ 



১৪৮ যেদ্রিনীপুরের ইতিহাস। 

সিকন্দর আলীর পুক্স বাহাদুর খ1 উড়ভিষ্যার রাজার সহিত সন্ধি করিয়া 
হিজলী-রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হন। 

বাহাছুর খা ১৫৬৩ খৃষ্টাব্স পর্য্যন্ত নির্ববাদে রাজত্ব না | 
১৬৪ খুষ্টাবধে তাজ, খাঁর জামাতা জইল্ খা তাহার বিরুদ্ধে ষড় যন্ত্ 

করিয়া তাহাকে রাজ্যচ্যুত করেন। বাহাদুর খঁ 
বি রা ও রাঙ্জ-সরকার কর্তৃক বন্দী হন। ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত 

এ রাঞ্য জইল্ খার অধিকারে থাকে । ১৫৭৪ 

পষ্টান্দে বাহাছুর খা রাজ-সরকার কর্তৃক পুনর্ববার স্বীর রাজো প্রতিষ্ঠিত 

হন এবং জইল্ খাঁকে কারারুদ্ধ হইতে হয়। হিজলীর মস্জীদের 

সেবাইৎগণ পূর্বোক্ত দুইটি রাজ-সরকারকে মুসলমান-বাজ-সরকার বলিয়া 

উল্লেখ করিয়া থাকেন। ক্রোমেলীন সাহেবও তাহাই লিখিরাছেন। 

আমরা প্রথমটি উড়ি্যার হিন্দু-রাজ-সরকার ও দ্বিতীয়টি মুসলমান-রাঁজ- 

সপকার বলিয়া অনুমান করি। উড়িম্ার শেষ হিন্দু রাজা হরিচন্দন 

বৃকুন্দদেব ১৫৬০ হইতে ১৫১৮ খুষ্টা পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন । 
'আফগানদিগের সহিত তাহার সপ্ভাব ছিল না। তিনি পূর্বোক্ত ১৫৬৪ 
গষ্টান্দেই অর্থাৎ ঘে বৎসর বাহাদুর খা কারারুদ্ধ হন, সেই বতসরেই 
এক্নেদিশের রাজ্য আক্রমণ করিয়া স্বীপ্র রাজ্য-সীম ত্রিবেণী পর্য্যন্ত 
বিন্তত করিয়াছিলেন। এ স্ত্রেই জইল্ খার ষড়যন্ত্রে বাহাদুর খাও 

সাঁজাচাত - হইয়া থাঁকিবেন। অতঃপর ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি 
.পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হন, তখন মুকুন্দদেব পরলোকে ; সে সময় হিন্দু- 

রাজত্বের লোপ হইয়া গিয়াছে ; বাঙ্গালা ও উড়্িস্তায় মুসলমানদিগের 

অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং বাহাছুর খা যে মুসলমান-রাজ- 
সরকার কর্তৃক পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, সে কথা নিঃসন্দেহে 
লা যাইতে পারে। 



মুসলমান-অধিকার-_পাঠান-রাজত্ব। ১৪৯ 

বাহাছুর খ! রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়া ঈশা খাঁ মস্নদ-ই-আলী 

নাম গ্রহণ করেন। ক্রোমেলীন সাহেব এ কথার উল্লেখ করেন নাই; 

কিন্তু জনশ্তি এঁরূপ। ঈশা খা এবার রাজ্যে 

বীনা প্রতিষ্ঠিত হইয়া রাজ্যের উন্নতি-কামনাঘ্ব বিশেষ- 
মস্নদ্-ই-আলী । ৃ 

" ভাবে মনোনিবেশ করেন। সে সময় তাহার 

অসংখ্য পদাতিক, অপরিমেয় তীরন্দাজ ও গোলন্দাজ হিজলী প্রদেশে 

তাহার আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। যৎকালে ঈশা খার অভ্ভার 

হয়, সে সময়টি বাঙ্গালার ইতিহ।সের এক ম্মরণীর যুগ । ক যুগে বাঙ্গা- 

লায় দ্বাদশ ভৌমিকের আবিাব হইরাছিল। তাহাদের বীরত্বের কথ। 

স্থপরিচিত। সেই দ্বাদশ ভৌমিকের সকলের নায অগ্ভাপি আবিষ্কৃত 

হয় নাই। কোন কোন এঁতিহাসিক অনুমান করেন, হিজলীর মস্নদ্-ই- 

আলীগণও অন্যতম তৌমিক ছিলেন । * 

দ্বাদশ তৌমিকের অন্যতম, মহারাজা ভারতে থুল্লতাত, 

মহারাজা বসন্ত রায়ের সহিত ঈশা খীর বিশেষ বন্ধুহ্ব ছিল। বঙ্গের 

স্বাধীনত। লইর! পিতব্যের সহিত প্রতাপের মতদ্বৈধ 

প্রতাগাধিতর  ঘটিলে, প্রতাপ কতিপয় পুক্রসহ বসন্ত রারকে হত্য! 
হিজলী অধিকার। 

করেন। কনিষ্ঠ পুত্র রাঘব রায় (কচু রায়) কোন 

প্রকারে যশোহর-রাঁজ্য হইতে পলায়ন করিয়া পিতৃবন্ধু ঈশা! খার শরণা- 

পন্ন হন। প্রতাপ হিজলী আক্রমণ করেন। কয়েক দ্রিবদ তীষণ 

যুদ্ধের পর ঈশী থা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ ক্ুরেন। 1 যুদ্ধের 

পরিণাম বুঝিতে পারিয়া ইতিপূর্বেই রাখব রায় আক্বর সাহের 
সপে পস্পিপপপিপাপপিপো পি 

« প্রতাপাদিত্য-__নিখিলনাথ রায়-উপক্রযণিকা--পৃঃ ৫* | | 

+ প্রতাপাদিত্য (পরিষদ গ্রস্থাবলী ) রাষরাম বহু প্রদীত, পৃঃ ৫৯ ও হরিশ্চ্্ 
তর্কালঙ্কার প্রণীত, পৃঃ ২৪৪--২৫৫। প্রতাপাদিত্য-চরিত--সত্যচরখ শান্ত্রী। 
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শরণাপন্ন হইবার নিমিত্ত দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিয্াছিলেন। প্রতাপ 

তাহাকে ধৃত করিতে পারেন নাই। ভীমসেন মহাপাত্র নামক ঈশা 

থার একজন দেওয়ান ছিলেন; তাহারই সাহায্যে রাঘব রায় পলাইয়া 

যাইতে সমর্থ হইয়াছেন, অনুমান করিয়। প্রতাপ তাহাকে কারারুদ্ধ 
করিবার আদেশ দেন। দেওয়ান মহাপাত্র মহাশম্ব প্রতাপের "হস্তে 

লাঞ্িত হইবার ভয়ে স্বীয় গ্রামস্থ বাহিরীমুঠার ভীমসাগর নামক 
পুক্করিণীতে জলমগ্র হইয়া প্রাণবিসঙ্জন করেন। ১৫৮৪ খুষ্টাব্দে ঈশা 

খা মানবলীল1 সংবরণ করিয়াছিলেন। হিজলী বিজিত হইলে পর 

প্রতাপ স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হন। 

ঈশা খাকে লইয়া এতিহাসিকগণের মধ্যে কিঞ্চিৎ বিসংবাদ আছে । 
প্রতাপাদিত্যের সময় তিন জন ঈশা খা ক্ষমতাশালী ছিলেন। 

ূর্ব-বঙ্গের থিজিরপুরের ঈশা খা, হিজলীর ঈশা 
বি ঠা ৰ থা মস্নদ্-ই-আলী ও উড়িস্তার ঈশা খা লোহানী । 

.  খিজিরপুরের ঈশ৷ খার সহিত বসন্ত রায়ের বন্ধু- 

ত্বেরকোন এঁতিহাসিক প্রমাণ নাই । এঁতিহাসিক নিখিলনাথ রায় 

মহাশয়ের মতে উড়িস্তার ঈশা খার সহিত বসন্ত রায়ের বন্ধুত্ব ছিল এবং 

রাঘব রায় তাহার আশ্রয়-গ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি হিজলীর ঈশা 

খাঁর অস্তিত্বই স্বীকার করেন না । তিনি বলেন, হাণ্টার সাহেবের গ্রন্তে 
(909091109] 4000070 01 0611591) ৮01. 11] ১ 11100219016 ) 

হিজলীর মস্নদ্-ই-আলী-বংশের যে বিবরণ আছে, উহাতে ঈশা খার 
নাম বা প্রতাপাদিত্য কর্তৃক তাহাদের কাহারও পরাভবের কোন 

কথাই নাই। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, হাণ্টার সাহেব ক্রোমে- 
লীন সাহেবের পূর্বোক্ত চিঠি হইতে হিজলীর বিবরণ গ্রহণ করিয়'- 
ছেন এবং তিনিও আবার হিজলীর মস্জীদের" সেবাইৎদিগের নিকট 
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হইতে উক্ত বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। উক্ত সেবাইৎদিগের 

মতে মস্নদ্-ই-আলীর বংশ এশ্বরিক শক্তি-সম্পন্ন ছিল। তাহার! 

তাজ, খাঁর সম্বন্ধে নানা প্রকার অদ্ভুত অদ্ভুত অলৌকিক কাহিনীর 

অবতারণা করিয়া খাকেন। এরূপ অবস্থায় কোন হিন্দু কর্তৃক যে 

ঈদৃশ পরিবারের উচ্ছেদ্সাধন হইয়াছিল, সে কথা বলিলে তাহা- 
দের আর সে অলৌকিকত্ব থাকে না। এই কারণে তাহারা প্রতাপা- 

দিতা কর্তৃক এ বংশের উচ্ছেদের কাহিনী স্বীকার করেন না। এমন 

কি, পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, যে রাজসৈন্যের ভয়ে তাজ খাঁ আত্মহত্যা 
করিতে বাধ্য হন, বাহাছুর খাঁ ব৷ ঈশা খা রাজ্যচ্যুত হন, যথেষ্ট প্রমাণ 
সত্বেও সে রাজসৈন্যকে তীহার! হিন্দু রাজার সৈন্ভ বলিয়াও স্বীকার 

করেন না। এই জন্যই ক্রোমেলীন সাহেব্র লিখিত বিবরণে প্রতাপা- 

দিত্যের হিজলী-জয়ের কোন কথা নাই। কিন্তু & সময়ের আরও 

দশ বৎসর পূর্বে লিখিত (১৮০২ খৃষ্টাব্দ ) রামরাম বসু মহাশয়ের 

প্রতাপাদিত্য নামক গ্রন্থে উহার উল্লেখ আছে। তখনও এ বথা।, 

প্রচলিত ছিল বলিয়াই তিনি স্ত্বীয় গ্রন্থে উহা লিপিবদ্ধ করিয়।- 

ছেন। ১৮৫৩ খুষ্টাব্ধে লিখিত দ্প্রতাপা দিত্য-চরিত্র' নামক গ্রন্থে 

হরিশ্চন্দ্র তর্কালঙ্কার মহাশয়ও এ কথার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন প্রতা- 

পাদিত্যের: জীবনী-লেখক সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় ও কলিকাতার 

ইতিহাস-রচয়িতা শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়-প্রমুখ লেখকগ্ণণও 

স্বীকার করেন যে, হিজলীর ঈশ! খাই প্রতাপাদিত্য কর্তৃক পরাজিত 
হন এবং তাহার নিকটেই রাঘব রায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

জনশ্রুতিও এঁন্পপ। কশব! হিজলীর পার্বর্তী রগুলপুর নদীর পর- 

পারে যে স্থানে প্রতাপাদিত্যের রণতরী-সমৃহ সজ্জিত হইয়াছিল, 
তাহা অগ্ভাপি “প্রতাপপুর-ঘাট নামে পরিচিত। এ স্থানে প্রতাপ- 
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পুর নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রামও বিশ্বমান। প্রতাপাদদিত্যের হিজলী-যুদ্ধের 
সাপক্ষে ইহাও একটি বিশেষ প্রমাণ। 

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় হিজলীর ঈশা খা বিষয় অবগত 

ছিলেন না বলিয়াই উড়িষ্যার ঈশ] খা! লোহানীর সঙ্গেই বসন্ত 

রায়ের বন্ধুত্ব ছিল এবং রাঘব ব্রায় তাহারই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিটোন 

বলিয়। সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । কিন্তু উড়িয্যার ঈশা খা প্রতাপাদিত্যের 

সহিত যুদ্ধে কোন দ্বিন পরাজিত হন নাই, আর তীহার রাজ্যও 

কোন দ্রিন প্রতাপাদ্িত্যের অধিকারভূক্ত হইয়াছিল, এরূপ কোন 
এঁতিহাসিক প্রমাণও পাঁওয়! যায় নাই। পরন্ত বছকাল হইতে 

প্রবল জনশ্রুতি চলিয়া আসিতেছে যে, প্রতাপাদিত্যের সহিত ঈশা 
খাঁর যুদ্ধ হইয়াছিল এবং প্রতাপ হিজলী রাজ্য অধিকার করিয়া লইয়া 

ছিলেন। নিখিল বাবুও এ“কথ! একেবারে অস্বীকার করিতে পারেন 

নাই। এইজন্য তাহাকে একটু ইতস্ততঃ করিতে হইয়াছে । তিনি 
একবার বলিতেছেন, “ঈশা খী লোহানী উর্ডিষ্যা ও দক্ষিণবঙ্গে 

আধিপত্য করায় হিজলী যে তীহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল, তাহা 
অনায়াসে বলা ধাইতে পারে এবং প্রতাপাদিত্য যেরূপ পরাক্রমশালী 

হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি ঈশা! থার নিকট হইতে হিঙ্গলী 
বিচ্ছিন্ন করিয়। লইতেও পারেন” আঁবার বলিতেছেন, “প্রতাপাদিত্য 
কর্তৃক হিজলী অধিকারের এতিহীসিকত্ব সম্বন্ধে আমরা সন্দিহান হইয়া 

থাকি । তবে ঈশ! ধার সহিত বিবাঁদ করিয়া তিনি আপনার রাজ্যের 

নিকঃস্থ হিজলীকে কিছু দিন নিজ অধিকারেও রাখিতে পারেন।” 
ঈশা খা লোহানীর সহিত বসন্ত রায়ের বন্ধুত্বের কারণম্বরূপ তিনি 

লিখিয়াছেন__“বিক্রমাদিত্য (বসন্ত রায়ের ভ্রাতা) কতণুখীর সহিত দায়ু- 

_.. প্রতাপার্দিত্য (পরিষদ গ্রস্থাবলী ) পৃঃ ১২৪-১২৬। 
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দের সং্গররূপে অবস্থিতি করিতেন । এইজন্য কতলু খাঁর সহিত তাহার 

প্রগাঢ় বন্ধুত্ব স্থাপিত হয় | ঈশা খা (লোহানী ) কতলুর স্ববংণীয় এবং 
তাহার অনুচর ছিলেন ; সুতরাং তাহার সহিত যে বসস্ত'রায়ের বিশেষরূপ 
বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল, ইহ! অনায়াসে অন্ুুমাঁন কর! যাইতে পারে 1” * 

নিখিল বাবু ইহা “অনায়াসে? অনুমান করিলেও আমরা উহা “অনায়াসে” ' 

গ্রহণ করিতে পারি না। কতলুর সহিত বিক্রমার্দিত্যের “প্রগাঢ়? 

হউক বা না হউক, বন্ধুত্ব থাকিতে পারে; কিন্তু ঈশা খাঁ কতলুর 

স্ববংশীয়' এবং তাহার “অনুচর' ছিলেন, স্থতরাং বিক্রমাদিত্যের ভ্রাভার 
সহিত যে তাহার “বিশেষরূপ বন্ধত্ব' স্থাপিত হইবে, এমন কি কারণ 

আছে? বরঞ্চ বসন্ত, রায়ের রাজ্যের পার্থখেই হিজলীর মস্নদূ-ই- 
আলী-বংশের অধিকার ছিল এবং গোৌড়েশ্বর দায়ুদের অনুগ্রহ লাভ 
করিয়া বিক্রমা্িত্য ও বসন্ত রায় যে বৎসর ( ১৫৭৪ খুঃ) যশোহর- 

রাঞ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন, সেই বৎসরই হিজলীর ঈশা খাঁকেও স্বীয় 

রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিয়া ইহাই মনে হয় না কি যে, এ 

সময়েই কোন কারণে এই ছুই বংশের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা হইবার সুযোগ 

ঘটিযাছিল? নিখিল বাবুর গ্রস্থেই দেখা যায় যে, যশোহর-াজ্য প্রতাপ 
ও বসন্ত রায়ের মধ্যে দশ আনা ও ছয় আনা ভাগে বিভক্ত হইলে রাজোর 

পুর্বাদিক্ প্রতাপের এবং পশ্চিমদিক্ বসন্ত রায়ের অংশে পড়িয়াছিল। 

ভাগীরথীর তীরবর্তী ও নিকটবর্তী কালীঘাট, বড়িশা, বেহালা, ভায়মণ্ড-., 

হারবার, সাহাজাদপুর প্রভৃতি স্থান বসন্ত রায়ের বাজ্যতুক্ত ছিল। এ 

স্থানের নিকটেই, , নদীর অপর পারেই হিজলী-রাজ্য। পার্শ্ববর্তী 
এই ছুইটি রাজার পরস্পরের বিশেষ বন্ধুত্ব থাকাই সম্ভব। 

আর একটি কথা। হিজলীর মস্জীদের সেবকদিগের নিকট 

* প্রতাপাদিত্য (পরিষদ গ্রন্থাবলী )) পৃঃ ১২৪| 
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হইতে অবগত হইয়] ক্রোমেলীন সাহেব লিখিয়াছেন এবংনিখিল 

বাবুও তাহার গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন ধে, বাহাছুর খার মৃত্যুর পর 
দুইজন হিন্দু কর্মছারী হিজলী-বাজ্য অধিকার করিয়া! লইয়াছিলেন। 

হিজলীর মস্নদ্-ই-আলী-বংশের সহিত যদি ঈশা খার কোন সন্বন্ধ না 

থাকে, তাহা হইলে কি সুত্রে মুসলমান-রাজ্যের অধিকার সামান্য 
হিন্দু কর্মচারী ছুই জন পাইলেন ?' বঙ্গের কি উড়িস্যার পাঠান অথবা 

মোগল শাসনকর্তীগণই কি স্বেচ্ছায় এ রাজ্যটি তাহাদের হস্তে তুলিয়। 

দিয়াছিলেন? মস্নদ্-ই-আলী-বংশ ইশ্বরান্গ্হীত বলিয়া পরিচিত 

ছিলেন। . তাহাদের রাজ্যটি বিন! কারণে হিন্দু কর্মমচারীদিগের হস্তে 

চলিয়া গেল, আর বঙ্গ-উড়িগ্ঘার যুসলমান-সমাজ তাহা নীরবে সহা 
করিলেন? অধিকন্ত নিখিল বাবু নিজেই বপিয়াছেন যে, হিজলীর মস্- 
নদ্-ই-আলী-বংশ অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ছিলেন এবং সেই জন্ঠই তিনি 
অনুমান করেন যে, উইারাও তৎকালীন দ্বাদশ তৌমিকের অন্যতম 

হইতে পারেন। * যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে বাহাদুর খার মৃত্যুর 

পরেই তাদৃশ ক্ষমতাশালী রাজবংশের হঠাৎ এরূপ কি কারণ 

ঘটিল যে, দুই জন হিন্দু কর্মচারী সে রাজ্যটি অধিকার করিয়া লইল, 

আর উহার কোন প্রতিবিধান হইল ন1? নিশ্চয়ই এমন কিছু কারণ 
বটিয়াছিল--যাহার প্রতিবিধান করা তখন মুসলমানদ্বিগের সাধ্যায়ত্ত 

হয় নাই। এই সকল কারণে আমরা সিদ্ধান্ত করি, হিজলীর ঈশ! খার 
সঙ্গেই প্রতাপের যুদ্ধ বাধে । নিখিল বাবু হিজলীর ঈশা খাঁর অস্তিত্বের 

কথা অবগত ছিলেন না বলিয়াই উড়িষ্তার ঈশা! খাঁ লোহানীর 

সহিত বসন্ত রায়ের বন্ধুত্বের কথা বলিয়াছেন। হিজলীর ঈশা খার 

বিষয় অবগত থাকিলে, তিনি বসন্ত রায়ের সহিত প্রতাপের বন্ধুত্ব, রাঘব 
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রায়ের বয়স, বস্তু রায়ের মৃত্যুকাল প্রভৃতি বিষয়ে যে সকল যুক্তি-তর্কের 

অবতারণা করিয়াছেন, সে সকলের মীমাংসার জন্য ওরপ কষ্ট কল্পনার 
আশ্রয় লইতে হইত না। 

ঈশা খার মৃত্যুর পর হিজলী-রাজ্য কত দ্বিন প্রতাপাদিতোর অধি- 

কারভুক্ত ছিল, তাহা সঠিক বলা যায় না। তৎপরে উহা! মোগল-সাস্রাজ্য- 

. ভুক্ত হয়। বেষ্বকুল-তিলক শ্ঠামানন্দ দেবের 

55178 প্রধান শিষ্য তক্তীবতার রসিকানন্দদেবের গোপী- 
জনবল্পত দাস রচিত একথানি প্রাচীন জীবনীপগ্রন্থ 

আছে। গ্রগ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, রসিকানন্দ হিজলী-মগ্ডলের 

অধিকারী বলভদ্র দাসের কন্ঠ ইচ্ছাদেবীকে বিবাহ করেন। রূসিকা- 

নন্দ এই জেলার অস্তর্ণত রোহিণীর রাজপুত্র ছিলেন। তাহার পিতার 

নাম রাজ! অচ্যুতানন্দ। মাঁতার নাম রাণী তবানী । হিজলীর মগল- 

অধিকারী বলভদ্র দাস তথায় রাজার ন্যায় বাস করিতেন। রসিক- 
মঙ্গল গ্রন্থে বলভদ্র দাসের নিয়লিখিতরূপ পরিচয় আছে £-- 

“হেনকাঁলে হিজলী মণ্ডল অধিকারী | 

সদাশিব ভ্রাতা বলতদ্র নামধারী ॥ 

বিভীবণ মহাপাত্র খুল্পতাত তার । 

রাজ-পরিচ্ছদে তথা থাকে সর্বকাল | 

রাজ্য-অধিকারী আর বহু ধনবান্। 
হিজলী-মণ্ডলে নাহি হেন ভাগ্যবান্ ॥ 
পাঁবিদ্রব্য নানা বত্ব হীরা মতিমালা। 
স্বর্ণ জিনিয়! বন্ত্র টাকা অসংখ্যালা ॥ ॥ 

তমলুক হইতে সারদাচরণ মিত্র কর্তৃক সম্পাদিত রসিক-মঙগল-_পৃঃ ৪৩. 
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গণন]| না হয় গরু ধান্ অপ্রমিত। 

সম্পত্তি দেখিয়া মহারাজা চমকিত ॥ 

হেনমতে বৈসে তথ৷ বলভদ্র দাস। 

হিজলী-মগুলে শোতে করিয়া নিবাস ॥” 
এতত্তিন্ন রসিকানন্দের সহিত ইস্ছাদেবীর বিবাহ উপলক্ষে হিজলীর 

যেরূপ বর্ণনা গ্রস্থমধ্যেদৃষ্ট হয়,তাহাতে উক্ত বংশের ধনসম্পত্তি ও খ্যাতি- 
প্রতিপত্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বলতদ্র দাসকে মেদিনীপুরে অব- 

স্থিত বাদসাহের কর্মচারীর নিকট হিজলীর রাজস্ব দাখিল করিতে হইত | 
এক সময় তাহার নিকট লক্ষাধিক টাক! রাজস্ব বাকী পড়াতে তীহাকে 

কারারুদ্ধ হইতে হইয়াছিল । অতঃপর «দিকানশ্দেু পিতা রাজা অচাতা- 
নন্দ বলভদ্রের টাকার জামীন হওয়ায় তাহাকে মুক্তি দেওয়া হয় । * 

গোপীজনবল্পভ দাঁস রসিকানন্দের সমসামগ্িক তন্তু বৈষুব কবি। 
তিনি রসিকানন্দের বালা-সুহৃদও ছিলেন। এই কারণে তাহার লিখিত 

বিষয়ের সত্যাসত্য সন্বন্ধে সন্দেহ করিবার বিন্দুমাত্র কারণ নাই। 

রসিকানন্দ ১৫৯০ খষ্টাব্দ হইতে ১৬৫২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বর্তমান ছিলেন। 

কোন্ বৎসর বসিকানন্দের বিবাহ হইয়াছিল, তাহা! সঠিক বলিতে না৷ 

পাঁবিলেও, রনিকমঙ্গল হইতে জান! যাধ যে, অল্পবয়সেই ভীহার বিবাহ 
হয়। সুতরাং ইহা৷ অনুমান করা যাইতে পারে বে, খষ্টায় সপ্তদশ 

শতাব্দীর প্রথমপাদে বলভদ্র দাঁস হিজলীতে রাঁজত্ব করিতেন এবং 

সে সময় হিজলী মুসলমান বাদসাহের অধিকা রভুক্ত,ছিল। 
রসিকমঙ্গল গ্রন্থে বলভদ্র দাসের থুন্লুতাত বিতীষণ মহাঁপাত্র নামক 

এক ব্যক্তির নাম পাওয়া! যায়। বি্ভীষণ দাস নামক এক ব্যক্তির নাম 

স্থানাস্তরেও আবিস্কৃত হইয়াছে । হিজলী প্রদেশের অন্তর্গত বাহিরী 

ক্ষ রসিকমঙ্গল_সারদাচরণ মিত্র সম্পাদিত--পৃঃ ৪২-৪৩। 
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গ্রামের একটি পুরাতন মন্দিরে তিনখানি প্রস্তরলিপি পাওয়া গিয়াছে । 

তন্মধ্যে একখানি হইতে জানা যায় যে, কাশীদাসের কুলে পন্ননাভ 
দাপের পুভ্র বিভীষণ দাস নামে এক ব্যক্তি জন্গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
তিন এ মন্দির নির্মাণ করাইয়া সেই স্থানে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার 

মৃত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। * দ্বিতীর লিপিটিতে আছে ধে, শ্রীযুক্ত অঞ্জুন 
মিশ্র নামক আচার্ধ্য-চুড়ামণির পৌত্র তগবান্ নামক কোন ব্যক্তির 
পুল শ্রীধরণীস্থত নামক এক ব্যক্তি এবং উক্ত আচার্ধ্য-চুড়ামণির 

সক্রধর নামক এক পুভ্র ইহারা উভয়েই উক্ত মন্দিরের প্রতিষ্ঠাবিধি 
বথানিয়মে সম্পন্ন করিয়। পরলৌকগমন করেন। + মন্দিরের অত্যন্তরস্থ 

উক্ত ছুইখনি লিপি ব্যতীত মন্দিরের প্রবেশ-দ্বারের সম্দুখস্থিত তৃতীয় 

লিপিখানি হইতে জান! যায যে, ১৫০৬ শকাব্দায় (১৫৮৪ খৃষ্টাব্দ) 
বৈশাখ মাসের ১৭ই তারিখে বুধবার শুরুপক্ষের যুগাগ্ঠাদিনে শ্রীযুক্ত 

গদাধর নামক গুরুর হস্তে এ মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দ্েবতাগণকে 

সমর্পণ করা হয় এবং তাহাদের প্রীতিকামনায় উক্ত গুরুকে দেউল- 

বাড নামক গ্রাম দান করা হইয়াছিল। £ মন্দিরটি এক্ষণে জঙ্গলা- 

“কাশীদাদকুলে বিভীষণ ইতি শ্রীপদ্মনীভাত্ম্সঃ | 

শ্ীমান্ ধর-ভুদচিকরদশে) প্রাসাদমুচ্চৈরিয়ম্ ॥ 
গোপালপ্রতিমাং চ সত্তিঃ প্রতিষ্ঠাং দ্বিজো। 
রামং চেহ সুতদ্রয়া সহ জগন্নাথং ব্যবসীদপি ॥” 

“পৌত্র শ্রীধর ীধরহৃতো। ভগবত: সুনৃদ্ধিজনপ শ্রেণী । 
শ্রীমানর্জনমিশ্র ইত্যবিহিতত্তাচার্য্যচুড়ামণেঃ ॥ 
পুক্রশ্চক্রধরঃ কবীন্দ্র ইতি যত্যাংসি প্রতিষ্ঠাবিধিম্। 
প্রসাদান্ত বিভীষণত্য বিধিন। কৃভা। বিরামং গত ॥” 
“শকাবে রসশুন্যবাণধরণীমানে তৃতীয়াতিধো। 
বৈশাখে বুধবাসরে মুনিশিতে পক্ষে যুগাদৌ সিতে ॥ 
শরীযুক্তায় গদাধরায় গুরবে তদ্দেবতানাং মুদে। 
দততং গ্রামধরোঠিতং প্রতিদিনং তদ্দেউলবাড়াখ্যাকম্ ॥” 



১৫৮ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 

কীর্ণ। উহার মধ্যে জগন্নাথ, বলরাম 'ব1 স্ুতদ্রার কোন মৃদ্তিই নাই। 

তাহাদিগকে কত দিন হইল কোথায় স্থানান্তরিত করা হইয়াছে, 
তাহার কোন নিদর্শকঈও পাওয়া যায় না। জনশ্রতি-এ&ঁ মন্দির ও 

বাহিরীর অন্ঠান্ প্রাচীন কীষ্ডিসমূহ স্থানীয় এক প্রা্টীন রাজবংশের 
কীর্ডিনিদর্শন। ঈশা! খা! মস্নদ্-ই-আলীর দেওয়ান পূর্বোক্ত ভীমসেন 
মহাপাত্র এ বংশেই জন্মগ্রহণ কারয়াছিলেন। কেহ কেহ তাহাকে 
উক্ত মন্দিরের প্রতিষ্ঠাত। বিভীষণ দাঁসের পুত্র বলিয়াই উল্লেখ করেন । 

মহাপাত্র রাজদভ্ত উপাধি । এতদ্ব্যতীত এ বংশ সম্বন্ধে স্থানীয় অধি- 

বাসীরা আর বিশেষ কিছু বগিতে পারে না। 

আমাদের অনুমান, বাহিরীর মন্দির-প্রতিষ্ঠাতা বিতীষণ দাস ও 
রসিকমঙ্গলের উল্লিখিত বিভীষণ মহাপাত্র একই ব্যক্তি। মালাঝটা 

প্রদ্দেশের মধ্যে বাহিরীই বদ্ধিষ্ঠ 'ও প্রাচীন গ্রাম। এ প্রদেশের মধ্যে 
খর গ্রামে যত প্রাচীন কীন্তির নিদর্শন আছে, অন্য কোন গ্রামেই সেরূপ 
নাই। হিজলী গ্রামে মস্নদ্-ই-আলী-বংশের বাসের পুর্বে যখন 
হিজলী সাগরগর্ডে নিহিত ছিল, তখন মালঝিট! দণ্ডপাঠের অধিপতি- 

গণ এ বাহিত্রী গ্রামেই বাস করিতেন বলিঘ্বা আমরা বিশ্বাস করি 

এবং বাহিরীর গ্রামবাসিগণ যে সকল কীর্তি প্রাচীন রাজবংশের 

কীর্তি বলিয়! নির্দেশ করিয়া থাকেন, সে সকল মালবিঠার পূর্বোক্ত 
দেশাধিপতিগণেরই কীত্তি। 'বুসিকমঞ্লে দেখা যার, রসিকানন্দ 

জাতিতে করণ ছিলেন, রামানন্দ রায়ও দ্বাতিতে করণ; * সুতরাং 

রসিকাননের শ্বশুর বলভদ্র দাস ও রামানন্দের সহোদর গোপীনাথ 
প্টনায়কও যে করণজাতীয় ছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। 

এই সকল কারণে আমরা অনুমান করি, বিভীষণ ন মহাপাত্র বলতদ্র 

* গড়ের ইতিহাস-_রজনীকান্ত চকরবর্তী-_দ্বিতীয় ভাগ-পৃঃ ১৩৪। 
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ও তাহার ভ্রাতা সদাশিব ইহারা সকলেই সেই প্রাচীন দেশাধিপতি - 
বংশসন্তুত ছিলেন। বাহিরীর প্রস্তর-লিপিতে যে কাশীদাসের নাম 
উল্লিখিত হইয়াছে, সম্ভবতঃ তিনিই এ দেশাধিপতি-বংশের প্রতিষ্ঠাতা । 

গোপীনাথ পষ্টনায়কও সেই বংশসভ্ভৃত। 
বহু দ্িবপ হইতে এ প্রদেশে একটি জনক্রতি আছে যে, হিজলীর 

প্রাচীন রাঙ্জবংশকে উৎখাত করিয়া মস্নদ-ই-আলা-বংশ এ প্রদেশে 

প্রতিষ্ঠিত হইলে পর পরবর্তিকালে দেই বংশীয় কেহ 

মস্নদ্-ই-আলীর্দিগের অধীনে উক্ত রাজকার্ষ্যে 

নিযুক্ত হইয়াছিলেন ; উত্তরকালে মস্নদ্-ই-আলী- 

বংশের অধিকার লুপ্ত হইলে, সেই বংশীয় কেহই আবার এই প্রদেশে 

একটি "ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। এই জনশ্রুতির উপর নির্ভর 
করিয়। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, উত্তরকালে স্থাপিত ক্ষুদ্র 

সুজাযুঠা-রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা গোবর্ধন রপ্তা উক্ত কর্মচারী এবং তাহার 
পূর্বপুরুষগণই এ প্রদেশের প্রাচীন রাজ! ছিলেন। দশ বারে! বৎসর 
পূর্বে আমারও এরূপ ধারণ ছিল এবং সেই ধারণার বশবর্তী হইয়াই 
'নীহার? পত্রে “হিজলী-কীথি”-শীর্ষক প্রবন্ধে প্রসঙ্গ ক্রমে আমি সেই 
কথার উল্লেখ করিয়াছিলাম । আমার লেখার পরে অন্ত ছু'একজন 

লেখকও উহা! গ্রহণ করিয়াছেন। -সে সময় বাহিরীর খোদিত লিপির 
বিষয় আমি অবগত ছিলাম না, রসিকমঙ্গল গ্রন্থও আমার হস্তগত হয় 

নাই। এক্ষণে আমার বিশ্বাস, পৃর্বোক্ত কাশীদাসের বংশই হিজলীর 
সেই প্রাচীন রাজবংশ বা ন*&৮৮৭:* এবং মেই বংশীয় ভীমসেন 

মহাপাত্রই মস্নদ্-ই-আলী-বংশের অধীনে রাজকার্ষ্য নিযুক্ত হইয়া- 

ছিলেন। ঈশা খাঁর মৃত্যুর পর হিঙলী-রাজ্যের অধিকার পুনরায় 

সেই বংশীয়ের হস্তেই আপিয়াছিল। স্ুজামুঠার রাজগণের পূর্বপুরুষের 

হিজলীর প্রাচীন 

রাজবংশ । 



১৬০ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 

যে হিজলীর প্রাচীন রাজ! হইতে পারেন না-সে সন্বদ্ধেও প্রমাণ 

আছে; উক্ত রাজবংশের বিবরণপ্রদঙ্গে সে বিষয়ে আলোচনা 

করিব। | ঃ 

জনশ্রতি--ভীমসেন মহাপাত্র বিভীষণের পুন্। বসিকমৃঙ্গল গ্রন্থে 

ভীমসেনের নীম নাই, বলভদ্রের খুল্পতাত বিভীষণের নাম আছে; 
কিন্তু বলভদ্রের পিতার নাম নাই। ইচ্ছাদেবীর 

বিবাহের সময় তাহারা কেহ জীবিত হিলেন, না; 

বিভীষণই জীবিত ছিলেন "বলিয়া তাহার নাম 

উল্লিখিত হইয়া থাকিবে । সে সময় পর্য্যন্ত ভীমসেনের গিতার পক্ষে 

জীবিত থাকাও কিছু অসম্ভব নহে। ১৫৮৪ খষ্টাকে ভীমসেন পর- 

লোকগমন করেন। তীহার অকালমৃত্যু হইয়াছিল। এঁ সময় 

ষ্টাহার বয়স ত্রিশ ও তাহার পিতার বয়স পঞ্চাশ ধাঁরলেও ইচ্ছা- 
দেবীর বিবাহের সময় বিভীষণ মহাপাত্রের বয়স ৭০1৭৫ হইয়া 

থাকিবে; কিংবা কিছু বেশীও হইতে পারে। তবে রসিকমঙ্গলে 

দেখা যায় যে, রসিকানন্দের অল্পবয়সেই বিবাহ হইয়াছিল। বাহিরীর 

মন্দিরের সম্ুখস্থ খিলানের উপরে যে খোদিত লিপিটি আছে, উহাতে 
জাঁনা যায যে, ১৫০৬ শকাব্দায় (১৫৮৪ খৃষ্টাব্দ ) অর্থাৎ যে বৎসর 

ভীমসেনের মৃত্যু হয়, সেই বৎসর: উক্ত মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা- 

গণকে গদাধর-নামক গুরুর হন্তে দান করা হইয়াছিল। কিন্ত 

মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ অন্য প্রন্তরলিপি*হইতে অবগত হওয়া যায় যে, 

যে ভ্বইজন ব্রাঙ্মণ (ধরণী ও চক্রধর) এ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিয়া- 

ছিলেন তীহাঁরা পূর্বেই গতাস্থু হইয়াছিলেন। স্বৃতরাং মন্দির-প্রাতি- 

ঠাঁর অনেক পরে যে উহ! গর্াধরকে সমর্পণ কর! হইয়াছিল, তাহা 

স্মিত! এই কারণে আমরা অনুমান করি, তীমসেনের অকলি- 

হিজলীর দেওয়ান 

ভীমসেন মহাপাত্র। 
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মুতার পরই পুল্লের পারলৌকিক মঙ্গলকামনা করিয়৷ মন্দির-স্থাপয়িতা 
বিভীষণ মহাঁান্র দেউলবাড় গ্রামস্থ মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণকে 

গুরুর হস্তে অর্পণ. করিয্বাছিলেন। 

বলতদ্রের পরে তাহার ভ্রাতা সদাশিব হিজলীর অধিকারী হইয়া- 

ছিলেন। রসিকানন্দের বিবাহের সমসময়েই ব্লতদ্রের মৃত্যু হুইয়া- 
ছিল। রসিকমঙ্গলে দেখা যায়, জ্যষ্ঠল্গাত। বল- 

21 ভদ্র দাস হিজলীর “মগুল অধিকারী” নামে 
| পরিচিত থাকিলেও; তাহার জীবিতকালে উভয় 

ত্রাতায় মি্রিত হুইয়াই হিজলী শ্সসন করিতেন। ছুই ভ্রাতায় বিশেষ 

সম্প্রীতি ছিল। সদাশিব কত দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন, জানা যায় 

নাই। সম্ভবতঃ ইহার পরেই যিনি হিজলীর রাজ্যাধিকার পাইয়া- 

ছিলেন, তাহার সময়েই হিজলী-রাজ্য এ বংশের হস্তচ্যুত হইয়া যায়। 

তৎ্পরে হিঙ্লী-রাজ্য কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারীতে বিভক্ত হয়। 

তন্মধ্যে মাজনাঘুঠা ও জলামুঠা জমিদারী দুইটিই বৃহৎ। ক্রোমেলীন 

সাহেবের লিখিত বিবরণে অন্তরূপ কথ! আছে। তিনি লিখিয়াছেন 

যে, বাহাছুর খার মৃত্যুর পরেই হিজলী-রাজ্য যে ছুই জন হিন্দু কর্ম- 
চারীর হস্তগত হইয়াছিল, তাহারাই পরবত্তিকালের মাজনামুঠা ও 
জলামুঠা জমিদারীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই ছুই হিন্দু 
কর্মচারীর পরিচয়স্থলে তিনি ছুই স্থানে ছুই রকম কথার উল্লেখ 

করিয়াছেন। পরবপ্তিকালের ইংরাঁজ লেখকগণের বিবরণেও মেই 

অসামঞ্জস্য রহিয়] গিয়াছে । 

ওয্যানলী সাহেব হিজলীর বিবরণে মাজনামুঠা ও রা জমি- 

দ্লারীর প্রতিষ্ঠাতা এ ছুই কর্মচারীর পরিচয় দিয় বলিয়াছেন যে, 
তাহাদের একজন বাহাছুর খার দেওয়ান ও অন্তঞ্জন তাহার সর্দার 

১১ 



১৬২ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 

ছিলেন, * আবার নুজামুঠা জমিদারীর বিবরণ লিখিতে গিয়া তিনি 
বলিয়াছেন যে, মাজনামুঠা ও জলামৃঠার প্রতি- 

০719 ্াতৃদ্বয় বাহাঁছুর খাঁর দেওয়ান তীমসেন মহাপাত্রের 
যথাক্রমে সরকার (01610) ও পাচক ব্রাহ্মণ 

ছলেন। সুজামুঠ/-রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতাও তীহার শরীর-রক্ষক (2975078] 
8500800 8110 11210-80-2705 ) ছিলেন । খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর 

শেষার্ধতভাগে হিজলী ভীমসেনের অধিকারে ছিল। তিনিই পূর্বোক্ত 
কর্মচারিগণকে এ. সকল স্থানের অধিকার প্রদান করেন। + ইহ! 

হইতে মনে হয়, বাহাঁছর খার মৃত্যুর পর ভীমসেন হিজলীর 

অধিকারী হ্ইয়াছিলেন। তৎপরে এ রাজ্য মাজনামুঠা, জলামুঠা 
প্রভৃতি জমিদারীতে বিভক্ত হইয়া যায়। কিন্তু জনশ্রুতি হইতে 

জান! যায় যে, বাহাছুর খাঁর মৃত্যুর পরে ভীমসেনও আত্মহত্যা! 

করিয়াছিলেন । হিজলীর মস্জিদে রক্ষিত কাগজপত্রে বাহাদুর খার 

দেওয়ান ভীমসেনের নামই আছে) উহাতে মাজনামুঠার প্রতিষ্ঠাতা 
ঈশ্বরী প্টনায়েক ব! জলামুঠার প্রতিষ্ঠাতা কষ্ণপ্া নামক অন্য কোন 
কর্মচারীর নাম পাওয়া যায় নাই। মাঁজনামুঠা ও জলামুঠার জমিদারীর 

কোন কথাই নাই) কেবল দেখা যায় যে, বাহাছর খাঁর মৃত্যুর পর 

হিজলী-রাজ্য ছুই জন হিন্দু কর্মচারীর হস্তগত হুইয়াছিল। মাজনামুঠা 
ও জলামুঠার জমিদারগণ অর্ধ-শতাব্দী পূর্বে মেদিনীপুরের তদানীন্তন 
কালেক্টর কর্তৃক অন্ুরুদ্ধ হইয়! তাহাদের যে বংশ-বিবরণ লিখিয়া 

পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতেও দেখা যায় যে, এ জমিদারী ছুইটির প্রতি- 
্াতৃদ্বয় ভীমসেন মহাপান্রের কর্মচারী ছিলেন ; বাহাছুর ধার নহে। 
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এই কারণে মনে হয়, বাহাঁছুর খাঁর পূর্বোক্ত কর্মমচারিঘ্য়ই 
মাঙ্গনামূঠা ও জলামূঠার প্রতিষ্ঠাতা নহেন। আমাদের অনুমান, 
পূর্বোক্ত বলতদ্র দাস বাহাছুর খাঁর অন্যতম কর্মচারী ছিলেন। 

ভীমসেন তাহার দেওয়ান ও বলতত্রই পূর্বোক্ত সর্দার। সম্ভবতঃ 
বাহাছুর খাঁর মৃত্যুর পর ইহারা ছুইজনেই রাজ্য-পরিচালনার ভার 

গ্রহণ করিয্বাছিলেন। কিন্ত প্রতাঁপাদিত্যের তয়ে ভীমসেন 
আত্মহত্যা করিলে বলভদ্র ও সদ্াশিবের হস্তে হিজলীর তার স্থস্ত 

হইয়া থাকিবে। পরবস্তিকালে হিজলী-রাজ্য মোগল-সাস্রাজ্যভুক্ত 
হইলে বলতদ্রই হিজলীর মণ্ডল অধিকারী হইয়াছিলেন। উত্তরকালে 
ভীমসেনের পূর্বোক্ত কর্মচারীদিগের বড়যন্ত্রে সদাশিবের পরবর্তী 
হিজলীর কোন রাজ! রাজ্যচ্যুত হইয়া থাকিবেন। মাজনামুঠা ও 
জলামুঠা জমিদারী এখনও আছে এবং . মস্নদৃ-ই-আলী-বংশের 
পরিচয় দ্রিতে হিজলীর মস্জিদের সেবাইতগণও বিগ্যমান; কিন্ত 

হিজলীর সেই প্রাচীন রাজবংশের পরিচয় দিতে এক্ষণে কেহই না 

থাকায় বহুদিবস হইল লোকে তীহাদের কথা ভুলিয়া গিয়াছে। 

সেইজন্য লোকে মস্নদ্-ই-আলী-বংশের দেওয়ান এবং মাজনামুঠা ও 

জলামুঠা জমিদারীর প্রতিষ্ঠীতৃগণের প্রভূ ভীমসেন মহাপাত্রের শৃন্ত 

নামটির ছিন্ন সত্রে মস্নদ্-ই-আলীর হিজলী-রাজ্য-লোপের সঙ্গে 
মাজনাঁমুঠা ও জলামুঠ! জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতার কথা জুড়িয় দিয্বাছে। 
ক্রোমেলীন সাহেবের লিখিত বিবরণে এবং ওম্যালী-প্রমুখ লেখক- 
গণের গ্রন্থে এ ছুই হিন্দু কর্মচারীর পরিচয়স্থলে সেইজন্য এরূপ 
অসামগ্রন্ত পরিলক্ষিত হয়। | 

সম্প্রতি কমেকেয হইল, (প্রবাসী পত্রে, স্বনামখ্যাত ধরতিহাঁসিক. 
শ্রীযুক্ত যছুনাথ মুন্দীর মহাশয় পপ্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে কিছুতননূ 



১৬৪ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 

সংবাদ"শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এর প্রবন্ধে হিজলীর সলিম 

খা নামক জনৈক জমিদারের নাম পাওয়া যায়। 
চা সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রথমে ইসলাম খ' 

বাঙ্গালার সুবাদার নিযুক্ত হন। ১৬০৮ খুষ্টাবে 

আবুল হসন্ (পরে আসাব খা উপাধিতে ভূষিত সাম্রাজ্যের উজীর ও 

সম্রাট সাজাহানের শ্বশুর) বঙ্গের দেওয়ান নিযুক্ত হইয়া নৃতন স্ুবা- 
দারের সহিত আগ্রীহইতে বঙ্গে আসেন। আহাম্মদাবাদের অধিবাসী 

আবদুল আব্বাসের পুত্র আবছুল লতিফ তাহার অন্ুুচর ও সঙ্গী ছিলেন। 
তিনি ফার্সীতে ক্রীহার একটি ভ্রমণ-কাহিনী লিখিয়। রাখিয়া! গিয়া- 

ছিলেন। এ্রতিহাসিক মভুমদার মহাশয় তদীয় প্রবন্ধে সেই কাহিনীর 

উল্লেখ করিয়াছেন। উহাতে লিখিত আছে যে, ১৬৯০ খৃষ্টাবের 
৩০ শে মার্চ তারিখে সপারিষদ্ নবাব ইস্লাম খা ফতেপুর 

হইতে কুচ করিয়! তাগডাপুর পৌছেন। সেখানে উড়িস্তার অন্তর্গত 

হিজলীর জমিদার সলিম খা, পঁচেটের রাজ ইন্রনারায়ণের ভ্রাতা, 

মান্ারণের রাজার পিতৃব্য-পুক্র ( একুনে) ৯০৯টি ছোট বড় হাতী 

লইয়া আসিয়া নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন । নবাবের বিশ্বাসী 
প্রিয় কর্মচারী সেখ কমাল তীহাদিগকে উপস্থিত করিয়াছিলেন। * 

হিজলীর জমিদার এই সলিম থার আর অন্য কোন পরিচয় পাওয়া 

যায় নাই। স্থানীয় কৃষকগণ হিজলীর মস্নদ-ই-আলীদের মসজিদের 

নিকটবর্তী জঙ্গলের মধ্যে এক স্থানে একটি তগ্ন অট্রালিকার ইষ্টক-স্ত,প 
দেখাইয়া এক সময়ে আমাদিগকে বলিয়াছিল যে, এ স্থানে সিম্লী 

সাহ বা সলিম সাহ নামক জনৈক মুসলমানের নিগ্মিত একটি ষস্দিদৃ 

'ছিল। উক্ত সিম্লী বা সলিম সাঁহ সন্বন্ধেও আর অধিক কিছু জানা 
আল প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩২৬, পৃষ্ঠা ৫৫২-৫৫৩। 

সপে শশাঁ িাাাাশীশাশীটী 
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যায় নাই। এই সলিম সাহ ও পূর্বোক্ত সলিম খা! একই ব্যক্তি 
হইলেও হইতে পারেন কিন্ত সঠিক বলা যায় না । 

আবদুল লতিফের লিখিত বিবরণ অনুসারে ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে সলিম 

খা হিজলীর জমিদার ছিলেন। কিন্তু আমরা পুর্বে আলোচন! 
করিয়াছি,সে সময় বাহিরীর করণ-বংশ হিজলীর মণ্ডল অধিকারীর পদে 

অধিষ্টিত। ভাহারাই হিজলীর রাজস্ব মেদিনীপুরে অবস্থিত বাদসাহের 

প্রতিনিধির নিকট দাখিল করিতেন। তাহা! হইলে সে সময় হিজলীর 
জমিদার এই সলিম খা কোথা হইতে আসিলেন? পূর্বে উল্লিখিত 
হইয়াছে যে, রসিকমঙ্গল নামক গ্রন্থে দেখা যায় এক সময় হিজলীর 
'মগুল অধিকারী বলভদ্র দাস রাজস্ব-প্রেরণে শৈথিল্য করায় তাহাকে 
কারারুদ্ধ করা হইয়াছিল। আমাদের অনুমান, সেই সময় সলিম খাঁ 

কিছু দিনের জন্য বাদসাহ কর্তৃক হিজলীর জমিদাররূপে নিযুক্ত হইয়া 

থাঁকিবেন। পরে বলতদ্রের ভাবী বৈবাহিক রাজা অচ্যুতানন্দ তাহার 

জামীন হইলে তাহাকে মুক্তি দিয়! পুনরায় স্বীয় পদে প্রতিষ্ঠিত করা 
হইয়াছিল। এই ঘটনার পর বলভদ্রের কন্যার সহিত অচ্যুতানন্দের 
পুব্র রসিকানন্দের বিবাহ হয়। কোন্ বৎসর রূসিকানন্দের বিবাহ 

হয়, তাহ! জান! ফাঁয় নাই। কিন্তু রসিকমঙ্গল গ্রন্থ হইতে জানা যায়, 
১৫৯০ থ্ষ্টান্দে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। তদক্ুসারে দেখা যায় 

যে, ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে যখন সলিম খাঁ হিজলীর জমিদার, সে সময় 

রপসিকানন্দের বয়স প্রায় উনবিংশ বৎসর। বিবাহের পক্ষে ইহা 
অনুপযুক্ত বয়স নহে। এ দিক্ দিয়া দেখিতে গ্রেলেও আমাদের 
পূর্বোক্ত অনুমানই সমর্থিত হয়। 

খুষ্টীয় ১৬৬০ অবে ভ্যান-ডেন-ক্রকের অঞ্ষিত মানচিত্র সম্বপ্ধে 
ভ্যালেন্টানের শ্মারক লিপিতেও তৎকালীন £ইঞ্জপী-রাজ্যে কিঞিও 
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বিবরণ পাওয়া যায়। উহাতে আছে, “উড়িষ্যার শাসনকর্তার রাজধানী 

স্থপ্রসিদ্ধ কটক নগরে অবস্থিত ছিল এবং তাহার- 

৮7 অধিকার হিজলীঘ্বীপ পর্য্যন্ত বিত্ত ছিল। হিজলী 
রাজ্যের কথা। বহুকাল যাবৎ নিজের রাজার দ্বারাই শাসিত 

হইতেছিল, পরে ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে উহা প্রসিদ্ধ মোগল 
(0158 1108))01) কর্তৃক অধিরুত হয়। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে হিজলী- 
রাজ্যের জনৈক ন্যায়সঙ্গত অধিকারী, যিনি বাল্যকাল হইতে কারারুদ্ধ 

হইয়াছিলেন, তিনি কোন প্রকারে কারাগার হইতে মুক্তিলাত করিয়া 
স্বীয় লোকজনের সাহায্যে হিজলী-রাঁজ্য পুনরধিকাঁর করিয়া লইন্বা- 

ছিলেন। কিন্তু তাহাকে বেশী দিন উহা ভোগ ফরিতে হয় নাই। 

১৬৬১ খুষ্টাবে সম্রাট গুরঙ্জজেবের রাঁজত্বকাঁলে হল্যাগুদেশীয় বণিক্দিগের 
সাহাঁধ্যে তিনি পরাজিত ও ধৃত হইয়া অধিকতর সতর্কতার সহিত 

শঙ্খলাবদ্ধ হইয়া পুনরায় কারারুদ্ধ হন। হুগলীর (09£]1) 

শাসনকর্তী যিনি এই যুদ্ধে মোগল-সম্রাটের সহায়তা করিয়াছিলেন, 

তিনি 2৪৪৮০০£৭১ নামক উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। এ সময় 
হিজলীর শাসনভারও তীহার হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। তাহার অধীনে 
জনৈক ক্ষুদ্রতর রাঁজ। (1,6399£ 001০1) এ প্রদেশ শাসন করিতেন। 

অতঃপর সুলতান সুজা হিজলীকে উড়িষ্যা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া 

বঙ্গদেশের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেন। হিজলী এক সময় পটু গিজ ও 
ওলন্দাজ বণিকৃদিগের প্রধান আড্ডা ছিল।” *.ব্রকম্যান সাহেব 

লিখিয়াছেন, হিজলীর পূর্বোক্ত ন্যায়সঙ্গত অধিকারীটি বাহাছুর খা 

কিংবা তাহার পরবর্তী কোন হিন্দু রাঁজা, তাহা সঠিক বলা! যাঁয় না। 1 
*. ড21600110,5 11161770175 6০ ড20-090-52001555 0121)? 0. 158, 

শী 131001010912,5 10699 110 016 150100915 90207301021 40001006০01 

360823, 0৪0], 0. 387. 



মুসলমান-অধিকার-_পাঠান-রাঁজত্ব। ১৬৭ 

ত্যালেন্টীনের উল্লিখিত হিজলীব্ অধিকারীটি যে কে; তাহা সঠিক 

বল! না গেলেও বাহাছুর খা যে নহেন, তাহ। নিঃসন্দেহে বল! যাইতে 
পারে । বাহাদুর খ। বা ঈশ! খা মস্নদ্-ই-আলীর ১৫৮৪ খুষ্টাব্ধে প্রতা- 

পাদ্দিত্যের সহিত যুদ্ধে মৃত্যু হইয়াছিল । সে কথা স্বীকার না করিলেও 

এ সময় পর্য্যন্ত তাহার জীবিত থাক! সম্ভব নহে। তাজ -খা মস্নদ্-ই- 

আলীর মৃত্যুর পর ১৫৫৭-৫৮ খৃষ্টাবে বাহাদুর খা হিজলীর রাজ্য- 

তাঁর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সে সময় ন্যুনকল্পে তাহার বয়স পনর 
বতসর ধরিলেও ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে তাহার বয়স হয় প্রায় একশত আঠার 

ব্সর। এইজন্য আমরা অনুমান করি যে, পূর্বোক্ত প্রাচীন হিন্দু- 
রাজবংশের কেহই হিজলী-রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাহারাই 

হিজলীর প্রকৃত “ন্যায়সঙ্গত অধিকারী” এবং “বহুকাল যাবৎ তাহাদের 

দ্বারাই হিজলী “শাসিত হইয়াছিল” হিজলী বা মালবিটা প্রদেশ তৎ- 
কালে উড়িষ্যার অন্তভূ্ত থাকায় উহা! উড়িষ্যার শাসনকর্তার অধি- 

কারভুক্ত ছিল বলিয়। উল্লিখিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ ১৬৩০ খুষ্টাবেই 
হিজলীর প্রাচীন রাজবংশ উন্ম.লিত হয় এবং সেই বংশীয় কেহ কারারুদ্ধ 

হন। এই ঘটনার পরেই মাজনামুঠা ও জলামূঠা জমিদারীর সৃষ্টি হইয়া 

থাকিবে । সেই জন্য রাজা তোডরমল্লের রাঁজন্ব-বন্দোবস্তে মাজনামুঠা 

ও জলামুঠা মহাঁলের নাম নাই? কিন্তু সুলতান সুজার বন্দোবস্তে এ 
ছুই মহালের নাম পাওয়া যায়। 

আমাদের অনুমান, পট্ট গিজদিগের সহিত মিলিত হইয়া মুসলমান- 
দিগের শক্রতাচরণ করাই হিজলীর প্রাচীন রাজবংশের রাজ্যচ্যুতির 
প্রধান কারণ। এ সময় হিজলীতে পটু 'গিজদিগের বিশেষ প্রতিপত্তি 
হইয়াছিল; তাহারা মোগল-রাজনরকারকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া! তুলে । 
উত্তরকালে সাজাহান নামে সুপরিচিত সুপ্রসিদ্ধ ভারতসমাট দিষ্লীর 



১৬৮ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 

সিংহাসনে উপবেশন করিবার পূর্বে যখন পিতা জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে 
অস্ত্রধারণ করিয়া ব্্গদেশে কিছুদিনের জন্ত স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে- 

ছিলেন, সেই সময় তিনি পটু টগজদিগের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির কথা 

বিশেষরূপে অবগত হইয়া যান। পরে তিনি ভারত-সাম্্রাজ্যে অতিবিক্ত 
হইয়া প্রথমেই পটু গিজ্দিগকে দমন করিবার বিশেষ ব্যবস্থা করেন। 

তাহারই ফলে দক্ষিণ-বঙ্গে “নওয়ার মহালের' সথষ্টি হয়, বঙ্গেঠপসাগরের 
উপকূলে কয়েকটি ফৌজদারী প্রতিষ্ঠিত হয় এবং হিজলী ফৌজদারীকে 
উড়িষ্য। হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়! বঙ্গদেশের সহিত সংযুক্ত করিয়৷ দেওয়া 
হয়। * সম্ভবতঃ এ সময়েই হিজলীর অধিপতিও কারারুদ্ধ হইয়া- 

ছিলেন। ত্যালেন্টান ষীহাকে প্রসিদ্ধ মোগল (07586 110£1701-) 
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তিনিই সম্রাট সাজাহান। ইহার পরে সম্রাট 
উরঙ্গজেবের রাজত্বকালে হিজলীর উক্ত অধিপতিটি কারাগার হইতে 

মুক্ত হইয়া পুনরায় যে হিজলী অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, 
তাহাও এ পট.গিজ ও মগদিগের সহায়তায় করিয়াছিলেন বলিয়া 
আমাদের বিশ্বাস। নতুবা তাহার ম্যায় আবাল্য-কারারুদ্ধ হৃত- 

সর্ধন্ব ব্যক্তির পক্ষে প্রবল-প্রতাঁপান্বিত মোগল-সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ 

কর! সম্ভবপর ছিল ন|। ৰ 

হিজলীতে ব্যবসা-ক্ষেত্রে পটুগিজদিগের সহিত ওলন্দাজ বণিক্- 
দ্রিগের বিশেষ প্রতিঘ্বন্দিতা ঘটে! ব্যবসা উপলক্ষে পট্ুগিজরাই 
প্রথমে হিজলীতে আসিয়া কুঠী নিম্মাণ করে; তৎপরে ওলন্দাজ- 

গণ আসে; তাহাদেরও হিজলীতে প্রধান আড্ড। ছিল। হিজলীর 
বিদ্রোহী অধিপতিকে ওলন্দাজ বণিক্দিগের সাহায্যে ধৃত ও কারা- 
রুদ্ধ হইতে দেখিয়্াও মনে হয় যে,এ বিদ্রোহের মূলে পটু গিঞ্জরাও 

ক. 13200009175 30805008] 40009010 01 0৩]0ঘ81 ৬০1. [1]. 0. 199. 
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ছিল। এ সময় হিজলীকে হুগলীর নওয়ার মহালের অন্তভূততি করায় 
উহা] হুগলীর /7০৪₹০০৪৭১ (প্রধান নৌসেনাপতি ) উপাধিধারী 

শাসনকর্তীর অধিকারভুক্ত হইয়া থাকিবে। ভ্যালেন্টান মাজনামুঠার 

রাজাকেই ক্ষুদ্রতর রাজ] ([,99987 0716) বলিয়! থাকিবেন। হিজ- 

লীতে পটু গিজ ও মগদিগের বিদ্রোহকাহিনী পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত 
আলোচিত হইবে। 

পাঠান-রাজত্বের বিবরণ লিখিতে গিয়া! হিজলী-বাজ্যের প্রসঙ্গে 

আমর! মোগল-রাজত্বের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। উৎকল-রাজ্যে 
.. আফগানদিগের অধিকার বিস্তৃত হইবার পর 

সাও মেদিনীপুর-জেলার অন্ত অংশের অবস্থা কিরূপ 

হইয়াছিল, এখনও বলা হয় নাই। সোলেমন কর- 

রাণী কর্তৃক উড়িষ্যায় আফগান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইলেও আফ- 
গানগণ বেশী দিন নির্ব্িবাদে উড়িষ্যা ভোগ করিতে পারেন নাই। 

সোলেমনের সময়ে দিল্লীশ্বর মৌগলকুলতিলক আক্বর শাহের প্রতাপ 

সর্বত্র অনুভূত হইতেছিল। তীক্ষুদৃষ্টি সোলেমন তাহ] বুঝিতে পারিয়া 
সম্রাটের বশ্ঠতা স্বীকার পূর্বক মধ্যে মধ্যে তৎসমীপে উপহার প্রেরণ 
করিতেন; কিন্তু তৎপুত্র দাউদ্ শাহ পিতৃ-সিংহাসনে উপবেশন করিয়া 

স্বীয় এক লক্ষ চল্লিশ হাজার পদাতিক, চল্লিশ হাঁজার অশ্বারোহী, 

সাড়ে তিন হাজার রণহস্তী ও বিশ হাজার কামান ও কয়েক শত রণতরী 

দেখিয়া মনে করিলেন যে, উহার দ্বারা তিনি মোগলদ্রিগকে 

তারতবর্ষ হইতে তাড়াইয়া দিবেন । * সে সংবাদ মোগল-বাদশাহের 

কর্ণগোচর হইতে বিলম্ব হইল না। আকৃবর আফগানদিগের 
বিরুদ্ধে তাহার সেনাপতি মুনিম খ! ও রাজা তোডরমল্পকে প্রেরণ 

* রিয়াজ-উস-সালেতীন ( ইংরাজী অন্থবাদ ) পৃঃ ১৫৪-১৫৫| 



১৭০ মেদিনীপুরের ইতিহাঁস। 

করিলেন। * বাঙ্গালার ইতিহাস'হইতে জান! যায় যে, এ সময় ' 
মোগল-পাঠানে বালেশ্বরঃ কটক, মেদিনীপুর, হাজিপুর, পাটনা প্রভৃতি 
স্থানে বিস্তর যুদ্ধ ঘটে। এ সকলযুদ্ধের মধ্যে মেদিনীপুর জেলার 

অন্তর্গত ুবর্ণরেখা নদীর তীরবর্তী মোগলমারীর যুদ্ধ স্ুপ্রসিদ্ধ। 
পাটনার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া দাউদ শাহ পলায়ন করিলে রাজা 

তোডরম দাউদের অন্বেষণ করিতে করিতে মান্দারণের নিকট উপ- 

স্থিত হইয়া অবগত হইলেন যে, দাউদ্ থা বীন 

কেশরী বা দীন কেশরীতে ( এই জেলার অন্তর্গত 

কেশিয়াড়ি গ্রাম ; ইহার নিকটবর্তী গগনেশ্বর গ্রামে একটি প্রাচীন দুর্গ 

আছে) থাকিয়া আপনার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত .সেনাদল একত্র 

করিতেছেন। রাজা তৎক্ষণাৎ এই সংবাদ মুনিম খার নিকট প্রেরণ 
করিলেন। মুনিম খা মহম্মদ কুলী খা বরলাসের অধীনে একদল 

সেনা প্রেরণ করেন এবং নিজেও রাজা তোডরমল্লের সহিত মিলিত হন। 

&ঁ সমর দাউদ্ শাহের সাহসী ভ্রাতুপ্পুল্র জুনায়দ্ও বহুসংখ্যক সেনা সহ, 
দায়ুদের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। মোগলবাহিনী এঁ সম্মিলিত 

সেনাদলকে আক্রমণ করিবার. উদ্দেশ্ত্ে কালে কেশিয়াড়ির দশ ক্রোশ 

অন্তরে গোয়ালপাড়। ( পাঁশকুড়া থানার অন্তর্গত) নামক স্থানে উপ- 

স্থিত হয়, সে সময় আঁফগানসৈন্য দাউদ শাহের নেতৃত্বে ধরপুরে 

( দ্রিগ্পারই পরগণার অন্তভূত) অবস্থান করিতেছিল। 1 প্রথমে 

মোগল-সৈম্য দাউদের হস্তে দুইবার পরাজিত হইয়াছিল। পরে 
১৫৭৫ খুষ্টাব্দের ওর! মার্চ মেদিনীপুর জেলার তুরকাচোর পরগণার 

অন্তর্গত মোগলমারী নামক স্থানের ভীষণ যুদ্ধে দাউদ পরাজিত 

_* গৌড়ের ইতিহাস--রজনীকান্ত চক্রবর্তী, দ্বিতীয় ভাগ-_পৃঃ ১৭৮| 
1:10150800 082260065০7-781140510016-0) 23. 

মোগলমারীর যুদ্ধ। 



মুসলমান-অধিকার-_পাঠান-রাজত্ব । ১৭৯ 

হন।* এ ভীষণ যুদ্ধে বহুসংখ্যক মোগল হত হইয়াছিল। সেই 

কারণে এ স্থান মোগলমাবী নামে প্রসিদ্ধ । মেদিনীপুরে অবস্থানকালে 

১৫৭৪ খুষ্টাব্ধের ডিসেম্বর মাসে কয়েক দিবসের জরে মহম্মদ কুলী খঁ! 

বর্লাস প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন । 1 অগ্যাপি তাহার সমাধি দৃষ্ট হয়। 

মোগলমারীর যুদ্ধে দাউদ্ শাহ পরাজিত হইয়া জঙ্গল মহাঁলের পথে 

উড়িঘ্যায় পলায়ন করেন। রাজা তোভরমল্ল তাহার অনুসরণ করিলে 

দাউদ্ উপায়াস্তর না দেখিয়। সন্ধিস্থাপন করিতে বাধ্য হন। ১৫৭৫ 

খুষ্টাব্ের ১২ই এপ্রিলের সেই সন্ধির সর্তান্ুপারে সমগ্র বঙ্গ-বিহারে 

আকবরের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়; দাউদের হস্তে কেবল উড়িষ্যার 

অধিকার থাকে। $ এ সময় উড়িষ্যার উত্তরাংশ অর্থাৎ বর্তমান বালেশ্বর 

ও মেদিনীপুর জেলার অধিকাংশই মোগল-সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। 

মুরাদ খা জলেশ্বরের শাসনকর্তা নামে এই প্রদেশের প্রথম মোগল 
শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ণ | 

গৌড়ের শাসনকর্তা মুনিম খাঁর মৃত্যুর পর দাউদ শাহ পুনরায় 

গৌড়-রাজ্য অধিকারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি কটক হইতে 

অগ্রসর হইয়া ভদ্রকের মোগল শীসনকর্তীকে হত্যা 
করিয়া জলেশ্বরের দিকে অগ্রসর হইলে, মুরাদ 

খা জলেশ্বর পরিত্যাগ করিয়! তাড়ায় পলায়ন করেন। আবার 

মেদ্রিনীপুর জেলা পাঠানদিগের অধিকৃত হয়। ১৫৭৬ খুষ্টাব্দের ১২ই 

জুলাই বাজমহলের নিকট হোসেন কুলী খা! তুর্কমান ও রাজা তোভর- 

মল্প দাউদূকে পরাজিত ও বন্দী করেন। দাউদের ছিন্ন মস্তক 

আকফগান-বিদ্রোহ। 

* আইন-ই আকৃবরী ( ইংরাজী-অনবাদ ) তৃতীয় ভাগ-_পৃঃ ৩৭৬। 
1 101567106 ত৪2০0৪০1-11100810015 0, 255 

; আকৃবর নাম] (ইংরাজী অন্গুবাদ ) তৃতীয় ভাগ ১৮৪_-১৮৫ | 
খা), 4, ১,03০ িওজ 561198--০1, সত, 2916. ০ 7.1), 46. 



১৭২ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 

দিল্লীতে আকৃবর শাহের নিকট প্রেরিত হয়। * দাউদের পতনের 
পরও পাঠানগণ কয়েকবার বিদ্রোহী হইয়া জলেশ্বর অধিকার করিয়া 

লইয়াছিল। তাহারা সহজে মোগলের বগ্ততা স্বীকার করে নাই। 

১৫৯৩ খৃষ্টাব্দে ন্বনামখ্যাত বীর রাজা মানসিংহ জলেশ্বরের যুদ্ধে 

আফগানদিগকে পরাজিত করিয়া তাহা'দিগের অধিকৃত উড়িষ্যা-বাজ্য 

মোগল-সাম্রাজ্যতুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। এ সময় হইতে বাঙ্গালার 
সুবাদার প্ররুত প্রস্তাবে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার স্ুবাদার আখ্যা 

প্রাপ্ত হন। কিন্তু ১৫৯৯-১৬০০ খুষ্টাবে 'ওস্মান্ খার নেতৃত্বে আফ.- 

গানগণ বিদ্রোহী হইযা জলেশ্বর-সমেত একপ্রকার সমস্ত উড়িষ্যা 

অধিকার করিয়া! লইয়াছিল। রাজা মানসিংহ এই বিদ্রোহ দমন 
করিয়া শান্তিস্াপন করেন। ইহার দশ বৎসর পরে আফগানগণ 

ওস্মান্ খার নেতৃত্বে পুনরায় বিদ্রোহী হয়। এই সময় (১৬১১ 

খৃষ্টাব্দ ) সুবর্ণরেখার যুদ্ধে তাহারা মোগল-বাহিনী কর্তৃক সাংঘাঁতিক- 
রূপে পরাজিত হইয়া তবিষ্যতে আর বিশেষ কোন গোলযোগ করিতে 

পারে নাই | 1 

পাঠান-রাজত্বে মেদিনীপুরের দুঃখের অন্ত ছিল না। পাঠান-যো গ- 

লের নিয়ত বিবাদে, জমিদারদের অত্যাচারে মেদিনীপুরের প্রজা- 

সাধারণ নিতান্ত অশাস্তিতে দিন কাটাইত। পূর্বে 
না উল্লিখিত হইয়াছে, হিন্দু-রাজত্বের শেষ অবস্থায় মেদিনীপুর জেলা। 

তাহাদের হুর্ধলতার সুযোগ পাইয়া ক্ষমতাশালী 

দেশাধিপতিগণ একপ্রকার অর্-স্বাধীন হইয়৷ পড়িয়াছিলেন। পাগন- 

রাজত্বেও তাহারা কতকটা করদ-মিব্র রাজার ন্যায় ছিলেন। সাধারণ 

* বাল্লালার ইতিহাস -রাথালদাস বন্যাপাধ্যায়_দ্থিতীয় ভাগ পৃঃ ৩৮১ । 
1 190156100 (829069০1--৯110108706--0, 34+25, 



মুসলমান-অধিকার-_পাঠান-রাজত্ব। ১৭৩ 

প্রজা কিংব1 দেশ-রক্ষণের ভার তাহাদের উপর অধিক পরিমাণে নির্ভর 

করিত। সেই জন্ঠ প্রত্যেক জমিদারের অধীনে বিস্তর সৈন্য ও সৈন্- 

দ্রিগের গমনোপযোগী যান থাকিত। নির্দিষ্ট রাজকর দিলেই তাহারা 
স্বাধীন রাজার ন্যায় নিজেদের এলাকায় চলিতে পারিতেন। কিন্তু 

তাহাদের পরম্পরের মধ্যে একত৷ ছিল না। তাহাদের কর্মমচারীরাও 

বিগ্বাসঘাতক ছিলেন। পাঠ।নধাজ সহজে তাহাদের কার্য্যে হস্তক্ষেপ 

করিতেন ন|। এই সুযোগে প্রজা-সাধারণের উপর তাহারা ধথেচ্ছাচার 

করিতেন, অথচ কোন প্রতীকার হইত না। সে সময় প্রজজাগণের 

ধন-প্রাণ একবারেই নিরাপদ ছিল না। বেদের! ছেলে চুরি করিত, 
পথ বিপৎ-সদ্কুল ছিল, প্রজাদিগকে নানাবিধ কর দিতে হইত; দিতে 

না পারিলে দুষ্ট জমিদারগণ প্রজার ঘর জালাইয়! দিত, কুলবধূগণকে 

ধরির! লইয়! গিয়া অবমাননা করিত। পাছে তাহার। এই সকল অত্যা- 
চারের ফলে গৃহত্য।গ করিয়। পলাইয়া যাঁয়, এই জন্য তাহাদের উপর 
পাহারা নিযুক্ত করা হইত। দরিদ্র উৎপীড়িত প্রজাগণ অগত্য। গরু, 

বাছুর, হাল, বলদ, গৃহ-সামগ্রী যাহা কিছু থাকিত, তাহাই বিক্রয় 

করিয়! কর দিত। কিন্তু ক্রেতার সংখ)। অপেক্ষা বিক্রেতার সংখ্যাই 

অনেক বেশী হওয়ায় এক টাকার জিনিস দশ আনার বিক্রয় হইত। 

পোদ্দার ব! মহাজনগণ প্রজাদ্দিগের নিকট সাক্ষাৎ যযের গ্যায় 

পরিলক্ষিত হইত। টাঁকায় দশ পয়স৷ করিয়া! বাটা দিতে হইত এবং 
এক টাকায় দৈনিক সুদ এক পাই হিসাবে নির্ধারিত ছিল। * এইরূপে 

কত প্রকারে থে প্রজা-সাধারণ নির্ধ্যাতিত হইয়াছিল, তাহার সংখ্য। 
নাই। তৎকালীন অনেক বৈষ্ণব কবির গ্রন্থে ও কবিকষ্কণ মুকুন্দরাম 

1. *. 48011700550] 2) 005 5600, ০৪00, 09108650619; 

2891) 01), 252--58.10150100 082600561 11100819076) 0, 22-23. 



১৭৪ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 

চক্রবর্তীর চণ্তী-কাব্যের ভূমিকায়ও উহার পরিচয় পাওয়া যায়। 
হোসেন সাহ কর্তৃক উড়িব্যা আক্রমণের পর হইতেই এক প্রকার এই 

অশান্তির হ্চনা হইয়াছিল এবং মত দিন পর্য্যন্ত না মোগল-রাজত্ব 

এ-দেশে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়,তত দিন পর্য্যন্ত এই অশাস্তি স্থায়ী হইয়াছিল । 

অবশেষে মোগলকুলতিলক আক্বর সাহের দোর্দগ প্রতাপ সর্বত্র 
অনুভূত হইলে দেশের শান্তি পুনরায় ফিরিয়া আসে। 
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সপ্তম অধ্যায়। 
০ 

যুসলমান-অধিকার- মোগল-রাজত্ব। 

উড়িষ্যায় মোগলদিগের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইলে যেদিনীপুর- 
খণ্ডও যোগল-সাম্রাজা-তুক্ত হইয়াছিল। মোগল-সমরাট আকৃবর সাহের 

বিখ্যাত রাজস্ব-সচিব রাজা তোডরমল্প সেই সময় 
টন উড়িষ্যার রাজস্ব আদায়ের যে বন্দোবস্ত করিয়া- 

ছিলেন, তাহাতে উড়িযযা-প্রদেশ পাঁচটি “সরকার, 

ও নিরানব্বইটি “মহলে? বিতক্ত হর। তন্মধ্যে বর্তমান মেদিনীপুর 
জেলার অধিকাংশ ভূতাগই সরকার জলেশ্বরের অন্তভূতি হইয়াছিল। 

তৎকাঁলের সরকার জলেশ্বরের অন্তভূতি, নিন্ললিধিত কুড়িটি মহাল এই 
মেদিনীপুর জেলার মন্তর্গত আছে।-(১) বগড়ী, (২) ব্রান্মণভূম, 

(৩) মহাকালঘাট ওরফে কুতুবপুর, (৪) মেদিনীপুর, (৫ ) খড়কপুর, 
(৬) কেদারকুও (৭) কাশিজোড়া, (৮) সবন্ধ, (৯) তমলুক। 
(১৭) নারায়ণপুর, (১১) তরকোল। (১২) মালবিটা, (১৩) বালি- 
শাহী, (১৪) তোগরাই, (১৫) দ্বারশরভূম। (১৬) জলেশ্বর, (১৭) 
গ্াগনাপুর, (১৮) রাইন, (১৯) করোই বা কেরৌলী ও (২০) বাজার । 
এতদৃব্যতীত তৎকালের বাঙ্গালার সরকার মান্দারণের অন্তর্গত চিতুয়া, 

মাহাপুর, মহিষাদল ও হাভেলী মান্দারণ নামে আর চারিটি যহালও 
ইদানীন্তন কালের মেদিনীপুর জেলার অন্তত হইয়াছে । সে কথা 

পুর্বে বলিয়াছি। | 



১৭৬ মেদিনীপুরের ইতিহাস । 

প্রত্যেক মহলের শাসন-সংরক্ষণ ও রাজন্ব-আদায় প্রভৃতি কার্যের 

ভার এক এক জন জমিদারের হস্তে ্স্ত হইয়াছিল । পূর্ব উল্লিখিত 
হইয়াছে ফে, রাজা তোঁডরমন্্র প্রাচীন দত্তপাঠ বিভাগগুলির ভাঙ্গা-গড়া 

| করিয়াই মহ্থাবগুলি গঠিত করিয়াছিলেন। এই 

সিারনারথে. কারণে দেখা যায় কোন কোন মহালে পূর্বোক্ত 
| অর্ধ-স্বাধীন প্রাচীন দেশাধিপতিগণের বংশধরগণই 

নবগঠিত মহালগুলির জমিদাররূপে স্বীয় স্বীয় অধিকারমধ্যে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিলেন। যে সকল দেশাধিপতিগণ মোগল-সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ 
করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে বো হয় বিতাড়িত করা হইয়াছিল। 

যোগল-শাসনে পাঠান-রাজত্বের দুর্বলতা ছিল না। এই জন্য জমিদার- 

গণ বুঝিয়াছিলেন যে, এখন আর তাহাদের পৃর্ের মত বথেচ্ছাচার 

চলিবে না। তাই তাহারা এ সময় হইতে বিশেষ সংযত হইয়া চলিতে 

আরম্ভ করেন। 
জমিদারী সনন্দ-দানের প্রথা মোগল-রাজকেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 

নৃতন জমিদারী পত্তন হইলে জমিদ্বারকে সনন্দের নিয়ম-পালনে 
অঙ্গীকারাবদ্ধ হইতে হইত। যথেচ্ছ জমিদারীর উচ্ছেদে মোগল-বাদ্- 

সাহের আইন-সঙ্গত ক্ষমতা থাকিলেও দেশাচার অনুসারে কোন 
জমিদারের লোকাস্তর হইলে পর প্রায়ই তাহার উত্তরাধিকারীরাই 
জমিদারী পাইতেন? কিন্ত তাঁহাদিগকে নুতন সনন্দ' লইতে হইত। 
বিদ্রোহ ব। রাজশ্বদ্ধানে চির-শৈথিল্যই উত্থাতের সর্বপ্রধান কারণ 
ছিল। তবে স্ুবাদার প্রসন্ন না থাকিলে সময় সময়ও জমিদারী অন্যের 
হস্তে চলিয় যাইত ।. প্রজ্গাপাঁলন করিয়া ও মহালের সরহদ্দ বজায় 
রাখিয়া, ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি বন্ধিত হইয়া যাহাতে প্রাপ্য রাকর 
রীতিমত আদায় ও সরকারে দাখিল হয়, তাহাই জমিদারের প্রধান 



মুসলমান-অধিকার--মোগল-রাজত্ব। ১৭৭ 

কর্তব্য বলিয়। নির্দিষ্ট ছিল। নিজ নিজ অধিকারের মধ্ রাজপথ. 
সংস্কার ও দুষ্টের দমনও জমিদারের অন্যতম কার্ধ্য ছিল। তাহাদের 
দরবার, দুর্গ ও সেনাদলও থাকিত। পূর্বোক্ত কুড়িটি মহালে পনরটি 
দুর্গ ছিল এবং আবশ্বক হইলেই সাড়ে তিন হাজার তীরন্দাজ. ও 

মশালবাহক সৈন্য এবং ছুই শত অশ্বারোহী রাজসরকারে সরবরাহ 

করিতে হইত। * মহালের এ সকল জমিদারদিগের কাধ্যাদি 
পরিদর্শন করিবার জন্য আমীল (01766 75০০%1৩ (0803:) ও 

কাননগো (01716 06%87705 01809) নামে অভিহিত উচ্চপদস্থ 

কর্মগারিগণ ছিলেন । 

বাঙ্গালার সরকার মান্দারণের অন্তর্গত পূর্বোক্ত চারিটি মহাল ও 
উড়িষ্তার সরকার জলেস্বরে্ণ অন্তর্গত প্রথমোক্ত চতুদশটি হাল যে 

সকল জমিদারের অশ্ধকারভুক্ত ছিল, তাহাদের 
মেদিনীপুরের প্রাচীন কাহারও কাহারও বংশ এখনও বর্তমান মাছে, আর 

৮ কাহারও বংশ বহুদিন হইল বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। 

আমরা সেই অঙ্টাদশটি জমিদার-বংশের যে সকল বিবরণ বা জমিদার- 
গণের নাম সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, পরবর্তী “জমিদার-বংশ+- 

শীর্ষক অধ্যায়ে সে কথা বিস্তারিত আলোচনা করিব। দ্বারশরভূম, 

জলেশ্বর, গাগনাপুর) রাইন, করোই ও বাজার নামক অবশিষ্ট 

ছয়টি মহালের জমিষধরগণের কোন বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় 
নাই। 

হিন্দু-রাজত্বের তঞ্রতৃম বারিপাদা ন নামক দগুপাঠ বিভাগটি ৭ বছুছুর 
বিজিত ছিঞ্। এখনকার মেদিনীপুর জেলার শীলবনী থান! হইতে 

উড়িযার অন্তত মন্ুরতরাদ্য পর্যন্ত সমস্ত 'গ্রদেশটি তঞ্ভূষ বারি- 
্গ. &, 5, , 0, ০৮ হা, 0926, বি, ]. 00:46-56. 

৯২ 



১৭৮ - মেদিনীপুরের ইতিহাস। 

পাদার অন্তর্গত ছিল। রাজা তোডরমন্লের রাজস্ব-বিভাগের সময় এই 
দণ্ডপাঠটি বগড়ী, ব্রাহ্মণভূম, মেদিনীপুর খড়গপুর, ঘারশরভূম ও বারি- 

পাদ! নামে ছয়টি মহালে বিভক্ত হইয়াছিল, দেখা যায়। বর্তমান 

কেশিয়্াড়ী নামক পরগণাটি দ্বারশরভূম মহালের অন্তভূতি। এ স্থানের 

নুপ্রসিদ্ধ সব্ধবযঙ্গলা দেবীর মন্দিরগাত্রে ও মন্দির-অত্যন্তরস্থ “বিজয়- 

অঙ্গনা? মৃত্তির পাদপীঠে সংলগ্ন উড়িয়া ভাষায় লিখিত শিলালিপি পাঠে 

জানা যায় যে, এ ভৃতগ্গে রঘুনাথ ভূঞা! নামক জনৈক জমিদার ছিলেন । 

তাহার পুত্র "চক্রধর ভূঞা ১২২৬ শকাবে (১৬০৪ থৃষ্টাবে) মহারাজ 

মাঁনসিংহের তিন.অক্ষে সোমবারে দেবীমন্দির ও জগমোহন প্রতিষ্ঠিত 

করিয়াছিলেন । সর্ধমঙ্জল! দেবী বহুকাল হইতে এ প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত 

আছেন । জনশ্রুতি, মহারাজ মানসিংহ যখন উড়িস্বা-বিজয়ে আসিয়া এ 

প্রদেশে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় তিনি এ প্রাচীন দেবী- 

মুক্তির সুগঠিত শুক্তিভাবোদ্দীপক সুন্দর মুর্তি দর্শনে আৰষ্ট হইয়া 

তৎকালীন জমিদার চক্রধর ভূঞাকে মন্দির প্রস্তত করিবার আদেশ 

দেন এবং কতকাইশ ভূভাগ দেবীর সেবা-পুজার ব্যয়ের জন্য প্রদান 

করেন। এই তৃএণবংশ সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছুই জানা যায় নাই। 

ইঞ্াদের সহিত দ্বারশরভূম মহালের প্রাচীন জমিদার-বংশের কোন 

সম্বদ্ধ ছিল কি না, বল! যায় না। কেহ কেহ বলেন, সাতরা 

গ্রীমের বর্তমান জমিদীরবংশ পূর্বোক্ত চক্রধর তৃঞ্ার অধস্তন 

পুরুষ । ৃ 
জলেশ্বর, গাগনাপুর, রাইন, করোই বা কেরৌলী মহালের কোন 

জমিদারের নাম পাওয়া যায় নাই । আইন-ই-আক্বরীতে দেখা যায়; 

বাজার*মহা'লটির পরিষাঁণ-ফল অতি সামান্যই, ছিল,কিন্ত সেই তুলনায় 

_* কেশিয়াডী_ জীযুকত রাধানাথ পতি বি,এল প্রণীস্ত । রি? 
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উহার রাজদ্ব অনেক বেণীই ধার্ধ্য হইয়াছিল । শ্রীযুক্ত মনোমোহুন 
চক্রবর্তী মহাশয় বলেন, সম্ভবতঃ এ স্থানে একটি সুরৃহৎ বাঞ্জার থাকায় 
&ঁ স্থানের আয়ও এরূপ বেশী ছিল। আমরা অনুমান করি, সেই জন্যই 
উহাকে একটি থৃথক্ মহাল বলিয়া! গণ্য কর। হইয়া" থাকিবে। কিন্ত 

তথায় কোন পৃথক্ জমিদার ছিলেন, কি অন্য উপায়ে রাজস্ব সংগ্রহ কর! 

হই, তাহা বলা যায় না। | 

সম্তাট আক্বরের রাজত্বকালে একজন স্থুরাদারের দ্বারাই বাঙ্গালা, 

বিহার ও উড়িস্তা শ!সিত হইতেছিল। কিন্তু সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাঙ্জত্ব- 

সময়ে উড়িস্তাষ় স্বতন্ত্র শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। 

১৬২২ খৃষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরের তৃতীয় পুত্র, উত্তরকালে 

সমাট্ সাজাহান নামে পরিচিত সাহাঙজাদা খোরাম- 
পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া দাক্ষিণাত্য হইতে উত্তরা ভিমুখে অগ্রসর 
হয়েন। তিনি উড়িব্যা ও মেদিনাপুরের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইলে 
উড়িষ্যার শাসনকর্তা আহম্মদ বেগ গা পলাইয়া বর্ধমানে আশ্রয় 

গ্রহণ করেন। বদ্ধমান অধিকৃত ও নবাব ইব্রাহিম খাঁকে নিবৃত্ত 

করিয়া! সাহাজাদা বঙ্গবিজয় করিয়া ছুই বৎসর বঙ্গাধিকারী ছিলেন। 
১৬২৪ খুষ্টাব্ে সম্রাটের সেনাদল এলাহাবাদের সন্নিকটে তাহাকে. 
পরাজিত করিলে তিনি 'মেদিনীপুরের মধ্য দিয়! পুনরায় দাক্ষিণাত্যে 
পলায়ন করেন। * এই বিদ্রোহে পাগন সামস্তরা এবং কয়েকজন 

হিন্দু রাজাও খোরামের সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন। তিনি যখন মেদিনী- 
পুর জেলার মধ্য দিয়া গমননকরিতেছিলেন, সেই সময় নারায়ণগড়ের 
জমিদায় রাজা শ্তামবল্লভ এক রাত্রির মধ্যে তাহার গন্তব্যপৎ প্রস্তত 

করিয়া দেন। পরবন্তিকালে তিনি ভারতসাস্রাজ্যে অভিষিক্ত হইলে 
এ শী পপ ৮৮ ০ 

মেদিনীপুরে 
সাজাহান। 

.ঞ [3010৮ 08201610850 ৫7, 25. 
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রাজাকে “মাড়িসুলতান” ব1 পথের রাজ। উপাধি প্রদ্ধান করিয়াছিলেন । 

তদবধি উক্ত বংশীয়গণ সেই উপাধিতে আখ্যাত হইতেন। 

সম্রাট সাজাহানের পঞ্চানগুলীযুজ পারস্যভাঁষায় লিখিত উপাধিনামা 
নারায়ণগড় রাজভখনে পুরুয়ানুক্রমে রক্ষিত ছিল। যাহার] পত্রিকাথানি 

দেখিয়াছেন, তাহারা বলেন, উহাতে রক্তচন্দনে সম্রাটের পধ্ঙ্গুলী- 
চিহু সুস্পষ্ট পরিরৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে নারারণগড়-রাজবাট]তে 
উক্ত উপাধিনামাটি নাই।. সম্ভবতঃ নারায়ণগড়ের প্রাচীন, রাদবংশের 

অবস্থাস্তর হইলে বর্তমান জমিদারগণ যে সময় রাজসরকার হইতে 

কাগজপত্র গ্রহণ করেল, সেই সময় অন্যান্য কাগজের সঙ্গে সম্রাট-প্রদত্ত 
পত্রখানিও রাজসংসার হইতে বাহির হইয়া যায়। যে বংশীয়গণ সমাট্- 
প্রদত্ত সম্মানের নিকট অবনত ছিলেন, তাহাদের আর রাজত্ব নাই, 

বংশও লোপ হইর| গিরাছে, সুতরাং অপরের নিকট উহা! একথানি 
সামান্য কাগজ তির আর কি হইবে? পূর্বোক্ত উপাধিনামাটি ব্যতীত 
সমরাট-প্রদত্ত পারশ্যভাঁষায় লিখিত একখানি ফার্ম্মানও উক্ত বংশের 

নিকট ছিল। এ বংশের শেষ রাজ। পৃথীবল্পভ পাল মাড়ি সুলতান 

এক সময়ে বঙ্গের তৎকালীন লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণরের নিকট যে দরখাস্ত 
করিয়াছিলেন, ভাহাম্ব সাহত উক্ত ফার্্ীনথানির একখানি ইংরাজী 

অনুবাদও দেওয়া! হইয়াছিল। সমাট্ সাক্সাহান যে এ রাজবংশকে 
বিশেষ অনুগ্রহ করিতেন, তাহা উক্ত কার্মানখানির 4 বঙ্গানুবাদ 

হইতে উপলব্ধি হইবে £__ 
“রাজকীয় কর্ধচারিগণ, জায়গরদার, চৌধুরী, কাননগোগণ ! 

এতদ্বারা অবগত কর! যাইতেছে, যেহেতুঃ নারায়ণগড়-রাজাকে পূর্ব- 

শাদনকর্তৃগণ কর্তৃক ₹ জঙ্গদারীঃ নান্কর প্রভৃতি প্রদত দত হইয়াছিল এবং, 

রি নো নাথ পাল। 
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রাজা এক্ষণে আমাদিগের অন্থগত ও বিশ্বস্ত র্চারী সহ সন্ুথে নীত 

হইয়াছেন; তাহার বিশ্বস্ততা! ও হ্যায়পরতার, বিষয় যাহা অবগত হওয়া 

গেল, তদ্দার! .সন্তষ্ট হইয়া পূর্বোক্ত জশিদারী এবং নান্কর প্রত্ৃতি 
প্রত্যর্পণ করা হইল। আপনাদিগকে আদেশ করা যাইতেছে, 
রাঞঙ্জাকে উক্ত স্থানের ভূম্যধিকারী স্বীকার করিয়া প্রচলিত প্রথান্ুু- 

সারে তাকে রাজত্বাদ্ি ভোগদখল করিতে দিবেন। তীহার স্বত- 

লত্যের কোনরূপ পরিবর্তন না হয়। প্রাগুক্ত জমিদারের কর্তব্য এই 

যে, তিনি রাজকীয় পরিমিতব্যয় এবং প্রঙ্গাদিগের মঙ্গলের প্রতি 

বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। বিশ্বস্ততা রক্ষার জন্ত বিশেষ মনোযোগী হন। 
অপি, উক্ত স্থানের নট এবং প্রজাসমূহের স্ুখ-্বাচ্ছন্দ্য-বৃদ্ধির 

জন্ত চেষ্টা করেন ।” 

মেদিনীপুর সহরের অন্তর্গত নরমপুর (পল্লীতে রা মসনদ 

মস্জীদ্ ৃষ্ট হয়। জনশ্রুতি, যে সমর সাহাজাদা খোরাম দাক্ষিণাত্যে 
_ ফিরিয়া যাইতেছিলেন, সেই সময় তাহাকে এক- 

সা দিন মেদ্িনীপুরে অথস্থান করিতে হইয়াছিল। 

_ ষেই দিবস যুসলকীনদিগের ইদ্ পর্ব থাকায় এক 
দিনের মধ্যেই সাহাঁজাদার উপাসনার জন্ত & মস্জীদটি নির্মিত হয়। 

কিন্তু এত অল্লসময়ের যধো উহা সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইতে পারে 
নাই। তিনি পরদিন প্রাতঃকালে সমভিব্যাহারী ওমরাহগণ সহ. 
সেই অসম্পূর্ণ যস্জীদে নামার করিয়াছিলেন। . সাজাহানের যেদিনা- 
পুর খগমনের স্তিচিহম্বর্ূপ অগ্ঠাবধি এ মস্জীদটিকে সেইন্নপ 

অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই রাখা হইয়াছে। ফেহ কেহ বলেন যে, এ মস্লীদ্ঘট 
সাজাহানের নয়, সআাট ওরঙ্গজেবের উপাসনার জন্য এক রাত্রির মধ্যে 

& নারায়ণগড়-রাজবংশ__জৈলোক্যমথি পাল--পৃঃ ১৯। ৭ 
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্রস্থত হইয়াছিল। কিন্তু উরঙজেবের মেদিনীপুর আগমনের'কোন 

প্রমাণ অভ্ভাপি পাওয়া যায় নাই। ূ 
মোগল-রাজত্বের প্রারস্তে হিজলী এ প্রদেশের বারিজ্যের একটি 

প্রধান কেন্ত্র ছিল। &ঁ সময় -তমলুকের বাণিজ্যখ্যাতি প্রায় লুপ 

রঃ হইয়া গিয়াছিল এবং তৎপরিবর্তে ছিজলী ধীরে 

টি রা ধীরে পূর্বপ্রদেশের একটি বিরাট, বাঁণিজাকেন্দ্রে 
পরিণত হইতেছিল। এ প্রদেশে তখন অপর্য্যাপ্ত 

ধান্টি ও অন্তান্য শ্ গ্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত এবং নানাপ্রকার 
সুতার কাপড়, চিনি, ঘ্বত ও মাখনাদিও পাওয়া যাইত । দেশ-বিদে- 

শের ব্যবসায়িগণ বাণিজ্যার্থে জাহাজ বোঝাই করিয়া সেই সকল দ্রব্য 

লইয়া যাঁইতেন। হিজলীর ব্যবসাবাণিজ্য সম্বন্ধে ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে 
রাল্ফফিচ, পিখিয়াছি গেন, “এই এক্গেলী বন্দরে প্রতিবৎসর ভারত (), 

নাগাপট্রম্, ভুমান্ত্রা, মালাক্কা প্রভৃতি বিবিধ স্থান হইতে বহু তরী সমাগত 
হইত এবং তথা হইতে চাউল, কার্পাস, হতাঁর কাপড়, পশম, চিনি, 
লঙ্কা, মাখন প্রভৃতি খাগ্ত্রবা লইয়া যাইত।” 1 ৃ 

হিজলী বন্দর বিশেষ খ্যাতিলাষ্ঠ করিলে বাণিজ্যের জন্য ইউরোপীয় 

বণিক্গণ একে একে আসিয়া ধীরে ধীরে হিজলীতে স্বীয় আধিপত্য 

বিস্তার করিতে থাকে। ইউরোপীয় জাতিগণের মধ্যে পটুগিজরাই 
প্রথমে আসে, তৎপরে যথাক্রমে হলওড দেশের অধিবাসী ওলন্দাজগণ, 

ইংবাজগণ এবং সর্বশেষে ফরাসীগণ আসিয়াছিল । হিজলীতে 

পট গিজদিগের একটি কুী ও একটি গির্জা ছিল । ভ্যাবেন্টাইন ১৭২৪ 
ৃষ্টাবে লিখিয়াছিলেন, “পূর্ব হিজলীতে ওলন্দাজদিগে 

রঃ 10197701 0853:6968--5114021505--, 270. 

1 10180106 222916967-7110020015-70, 84. 
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কুটী ছিল, পট্গিঞরাও এ স্থানে কুী ও গির্জা নির্মিত করিয়াছিল 
এ স্থানে এবং কেন্দুয়া কণিক1 ও ভদ্রকে চাউল প্রভৃতি বিক্রয় হইত। 

শেষে আমরা এ সকল স্থান পরিত্যাগ করি। এখনও তাম্বলী ও 

বাঁজিয়্া নামক স্কানে পটু গিজদিগের গির্জী আছে এবং এ সকণ স্থানে 
তাহাদের ব্যবসাও আছে। এইস্থানের মোষের ব্যবস! প্রসিদ্ধ” * 
এই বিবরণ পাঁঠ করিলে জানা যাক, তখনও তান্ব,লী বা তমনুক একবারে 
পরিত্যক্ত হয় নাই। 'শ্ামেলী কারেরী ১৬৯৫ খৃষ্টাকে ভারতবর্ষে 

আসিয়াছিলেন। তিনিও লিখিয়া গিল্বাছেন, “প্গিজগণ বাঙ্গালার 
তান্ব,লীন জয় করিয়াছিল.” + তমলুক ও হিজলীর সহিত পটু গিজ- 
দিগের নাম অবিস্ছেপ্ক । খৃষ্টায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ছুর্দান্ত বগগঁদিগের 
দ্বারা বঙ্গতাগো যেক্পপ অতিনব রাষ্ট্রবিপ্লবের স্ত্রপাত হইয়াছিল, তাহার 
শতবর্ষ পৃর্বেও এরুদল দস্থযুর অত্যাচারে পূর্ব .ও দক্ষিণবঙ্গে সেইরূপ 
হাহাঁকার ধ্বনি উদিত হইয়াছিল । ইতিহাসে তাহারাই মগ ও. রি 
গিজ দন্থ্য নামে পরিচিত। 

পটুগিজরা ইউরোপের পর্ত,গাল দেশের অধিবাষী। পর্ভগালের 
রাজা ইমানুয়েলের শাসনসময়ে বিখ্যাত নাবিক তাস্কো-ডি-গামার 
উদ্যোগে ভারতবর্দের পথ আবিষ্কৃত হইলে পর পর্টুগিজগণ উল্লাসে 
জয়ধ্বনি করিতে করিতে ভারতবর্ষে পদার্পণ করে। তাহারা প্র 

রাজালাভাশায়েই এ দেশে আসিয়াছিন, কনক 
নদ ৫ তখনও ভারতের সে দিন আসে নাই দেখিয়া 

ক ছি পু তাহারা অগত্য্ সৈনিক-বৃতি আগ করিয়া ৫ 
* [0151110 চালা ডে 26... 
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১৮৪ মেদিনীপুরের ইাতহাস। 

স্বত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। সে সময় তাহার! এ দেশে সাধারণতঃ 

ফিরিঙ্গী নাষেই পরিচিত ছিল। 

আরাকানরাজ যোগলদিগ্ের আক্রমণ হইতে চনত 'রক্ষার 

নিমিত্ত পর্ট গিজদিগ্গকে চাটগ! বন্দরে স্থাপন করেন এবং সেখানে 

তাহাদিগকে সম্ূরণ অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। - তৎকালে চাটগী 
“পোর্ট গ্র্যাণ্ডো নামে অভিহিত হইত এবং উহ! আরাকানরাজের 
অধিকারভুক্ত ছিল। পর্ট,গিজরা৷ আরাকান দেশের মগদিগের সহিত 
মিলিত হইয়া মেঘনার মোহানার সন্নিহিত সন্ধবীপ ও দক্ষিণ-সাহাবাজ- 
পুর অধিকার করিয়া তথায় একটি দুর্গ নিশ্্াণ পূর্বক আপনানিগের 
মধ্য হইতে গঞ্জেলো৷ নামক এক ব্যক্তিকে রাজপদ্দে অভিষিক্ত করে। 

তাহার? প্রথম প্রথম অসাধারণ বিনয়, বুদ্ধিমত্তা ও নৈতিক বলে ভারত- 

বর্ষে যথেষ্ট সন্মান ও প্রতুত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল । কিন্ত যে দিন 
হইতে তাহাদের মধ্যে বিলাপিত। ও নানাপ্রকার পাপত্রোত প্রবাহিত 

হুইতে আরম্ভ করে, সেই দিন হইতে তাহাদের পতনও আবম্ত হয়। * 
ইহার পর হইতে তাহারা কখনও বণিক্বৃতি, কখনও বা দস্যুবৃততি 

করিয়। জীবিক1 নির্বাহ করিতে থাকে। | 
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মুসলমান-অধিকার-- মোগল-রাজত্ব। ১৩৫ 

হুগলী নগরীতে পটু গিজদিগের একটি সুরক্ষিত কুটী ছিল । তাহারা 
বঙ্গোপসাগর দির] গঙ্গার মোহানার প্রবেশ করত হুগলী যাতারাত 

করিত। এ গঙ্গার মোহানাতেই হিলী প্রদেশ অবস্থিত থাকায় তাহারা 

প্রায়ই এই প্রদেশকে আক্রমণ করিত এবং প্রজার্ন্দের উপর নানা 
প্রকার অত্যাচার করিয়া, তাহাদের যথাসর্ধন্থ নুন করিয়া লইয়া যাইত । 

তাহারা জোর করিয়া লোককে থৃষ্টান করিত; একদেশের লোককে 
 অন্যদেশে লইয়। গিয়া দাসরূপে শিক্রয় করিত । ঘর জ্বালানো, নরহত্যা, 

সতীত্বনাশ প্রভৃতি মহাপাপে কি ফিরিঙ্গী, কি মগ বিন্দুমাত্র ইতত্ততঃ 

করিত না। তাহাদের অত্যাচারে, নিয়বঙ্গের ব্যবসা-ব্যণিজ্য যেমন 

একদিকে একেবারে লোপ পাইতে বসিয়াছিল, “তেমনই অন্তর্দিকে 

অনেক সমুদ্ধিশাীলী জনপদও জনশূন্য হইয়া গিয়াছিল । মেঞ্জর রেনেলের 

মণ্তদশ শতাব্দীর মানচিত্রে অনেক স্থান মগদিগের অত্যাচারে জনশ্ন্ঠ 

বলিয়৷ চিহ্নিত করা হইয়াছে। 
সিহাব উদ্দীন জালিশের ফাসীতে লিখিত বিবরণে দেখা থায়, 

সম্রাট, আক্বরের রাজত্বকালে বঙ্গদেশ যোগল-সাগ্রাজ্যতুক্ত হইবার পর 
হইতে এবং সায়েস্তা থার নবাবী আমলে টট্টগ্রাম-বিজয় পধ্যস্ত এই 

নুদীর্ঘ কাল মগ ও ফিরিঙ্গী দস্ুরা বাঙ্গালার নানা স্থানে দুস্যবৃত্তি 
করিত । তাহার! হিন্দু, মুসলমান, স্ত্রী; পুরুষ, বালক, বালিকা যাহাকে 

পাইত, তাহাকে ধরিয়াই নৌকায় তুলিত; তাহাদের কর ছিন্্র করি 

দিত) ছিন্রমধ্যে পিষ্ট বেত্র দিয়া শ,পাকারে নৌকার পাটাতনের নিয়ে 
রাখিয়া! দিত। প্রভাতে ও-সন্ধায় ু র্খাকে ধান দিবা, যত কিছু ভাত 
ছড়াইয়া দিত। অধিক মূল্য বিক্রয় করিবার জন্য সময় সময় তাহার 
& সকল হতভাগ্যকে তমলুক ও বালেশ্বর বন্দরে আনিত। তাহাদের 
আগধনের সংবাদ পাইলেই, পাছে তাহার! কুলে নামিয়া উপদ্রব করে, 



০০৭ পাপা 

১৮৬ মেদিনীপুরের ভতাস। 

এই আশঙ্কায় স্থানীয় কর্ম্মচারিগণ লোকজন লইয়! কূলে আসিল্াাড়াই- 
তেন এবং টাকা দরিয়া নৌকায় লোক পাঠাই! দিতেন । দরে বনিলে 

দস্থ্যর। টাকা লইয়া প্রেরিত লোকের পণ বন্দীদিগকে পাঠাইয়। 
দ্িত। * এ সকল দস্ত্যদল অতীব চণজ্ঞাপ সহিত নৌকা চালাইত । 

তাহার! দ্রতগাষী তরী বাহিয়া, হাটে দিন, বিবাহদিবসে বা অন্য 

কোন ঘটনা! উপলক্ষে যেখানে লোক-দমাগ্ম হইবার সংবাদ পাইত, 
সেখানে নিঃশবে উপস্থিত হইত এবং প্রচঞ্জ-নিক্রমে সযবেত জনসজ্ঘের 

উপর পতিত হইয়া! ধনজন লুঠন করিয়া! লইয়া যাঁইত। তাহাদের 

নিরশাম অত্যাচারে দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গের নিরীন প্রঙ্গারন্দ পরিত্রাহি ডাক 
ছাড়িত। তাহাদের অত্যাচারেই “ফিবিচা” ও “মগের মুলুক” বাঙ্গাল 
ভাষায় ঘ্বণিত শব্দে পরিণত হইয়াছে । 

সাহাঁজাদা খোরাম যখন বাঙ্গালা আসিয়াছিলেন, তখন তিন্নি 

পটু 'গিজদিগের অত্যাচারের কথা বিশেদহাণে অবগত হইয়াছিলেন। 

তিনি ভারত-সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়। তাহাদের ক্সত্যাচার দমন করি- 

বার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। তাহার আদেশে বাঙ্গালার তৎকালীন 

শাসনকর্তী কাঁশীম ধাঁ ১৬৩২ খষ্টান্দে পট জ ব্যবপায়ীদিগের প্রধান 

আড্ডা হুগলী অধিকার করেন। হুগলী, আঁধরুত হওয়ায় তাহাদের 

ক্ষমতাও অনেকটা হ্রাস হইয়! যার । ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে তাহারা হিজলীর 
কু্টা হইতেও বিতাড়িত হয়। 1 এইসময় “ঠতে পটু গিজদিগের পৃথক্ 

অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায়। অধিকাংশ পট গিঞ বালক-বালিকারাই 
ক্রীতদাসরূপে নীষ্ হয় এবং সুন্দরী যুবতাঁর। বাদসাহ ও ওমরাহদিগের' 
অন্তঃপুরে প্রবেশলাভ করে । পুরুষদিগের কেহ কেহ 848 

টিটিনসি ০5248 
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মুললমান-অধিকার--যোগল-রাজত্ব । ১৮৭ 

অধীনে গোলন্দাজী কার্ধ্য গ্রহণ করে, আর কেহ কেহ মগদিগের সহিত 
মিলিত হইয়া মাঝে মাঝে এখানে সেখানে দম্থ্যবৃতি করিয়৷ জীবিকা 

নির্বাহ করিতে থাকে । 

সাজাহান মগপ্গিকে দমন কৰিবাঁরু জন্য “নওয়ার মহাল” গঠিত 

করিবার আদেশ দেন এবং বঙ্গোপসাগরের উপকূলে কয়েকটি ফৌজ- 

দাঁরী প্রতিঠিত করেন। * এঁ সকল নৌয়ারা, 

হি রঃ অর্গাৎ নৌসৈন্যের জন্য ঢাকা প্রদেশে ৭৬৮টি রণ 

| তরী রক্ষিত হইয়াছিল এবং উহাদের ব্যয়নির্বাহার্থে 

৭৮,৯৫৪ টাকা আয়ের ?৫টি মহাঁল নির্দিষ্ট ছিল। এ সময় হিজলীতেও 
একটি ফৌজদারী প্রতিষ্ঠিত. হয়। হিজলীর ভৌগোলিক সংস্ান 

পর্যালোচনা করিলে ইহা সহজেই উপলব্ধি হয় যে, প্রধানতঃ জলদন্ত্যু- 

দিগের আক্রমণ .হইতে বঙ্গোপসাগরকুলকে রক্ষা করিবার জন্যই 

হিজলীতে একটি ফৌক্দ'ৰী স্থাপন করা বিশেষ আবশ্যক হইয়াছিল । 

এতদ্ব্যতীত হুগলী বন্দরকে 'স্ত্রক্ষিত করাও হিজলী ফৌজদারী-স্থাপনের 
অন্যতম উদ্দেশ্য । + সপ্তগ্রামের- পতনের পর হইগলী রাজবন্দর ও 

বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠে। ইংবান্ক, করাঁসী, ওলন্দাজ, 
পটু গিজ প্রভৃতি নানাজাতীয় বণিকের! বাণিজ্যের জন্ত হুগলীতে আগ্বমন 
করায় হুগলী একটি সমৃদ্ধিশালী নগরে পরিণত হইয়া্িল। হুগলীতেও 
একটি ফৌজদারী প্রতিষ্ঠিত থাকে । হুগলী নদী ও বঙ্গোপসাগর যে স্থানে 

মিলিত হইয়াছে, সেই স্থানেই হিলী অবস্থিত। সুতকীং উহা সুরক্ষিত 
হইলে হুগলী বন্দর এবং হুগলী নদীর পশ্চিমতীরস্থ অনেক স্বানই শক্রর 

আক্রমণ হইতে নিরাপদ হইবে, এই উদ্দেশ্তেই হিজলী ফৌজদারী ' 
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প্রতিষ্ঠিত হয়। দেখিতে গেলে, বর্তমান সময়ে ডারমগু-হারবার 

দুর্গ যে উদোশ্রে প্রতিষ্টিত হইয়াছে, হিজলী ফৌজদারী-স্থাপনেরও সেই 
একই উদ্দেশ্য ছিল। | 

কসবা-হিজলী গ্রামে হিজলীর ফৌজদারের কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত 

হইয়াছিল। তৎকালে ফৌজদারদিগের ক্ষমতা অসীম ছিল।.বাঙ্গালার 
নবাব ও প্রধান সেনাপতির পরেই ফৌজদারদিগের আমন নির্দিষ্ট 

হইত। তীহাদিগের হস্তে দেশের শাসন ও বিচার-ভারের সহিত 

সৈনিকবলও ন্তন্ত থাকিত। তাহার] সেই সকল সৈন্যের সাহায্যে 

বহিঃশক্রর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা এবং দেশীয় দন্যুদলকে দমন 

করিতেন। হিজলীতে ফৌজদারী প্রতিষ্ঠিত হইবার পর সর্বদাই 

হিজলীর উপকূলে নওয়ার রণতরী-সমূহ সজ্জিত থাকায় মগদিগের 
অত্যাচার নিবারিত হয়। তাহারা তখন এ প্রদেশে লুষ্ঠনের আশা 
ত্যাগ করিয়া আরও কিছুদিন পর্যন্ত পূর্ব-দক্ষিণ-বঙ্গকৈ উৎসন্ন দিতে 

থাকে। পরে সায়েস্ত খা সুবাদার হুইয়! তাহাদিগকে সী পে 

পরাস্ত করিয়া চাটিগ'' মোগল-সাগ্রাজ্যতুক্ত করেন। 

জলদন্যু্দিগের অত্যাচারে যে সকল নৌকাদি লুগ্তিত হইত, তাহা- 
দের নষ্টাবশেষ রক্ষা ও উতৎপীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্য করিবার গন্ঠ 

হিজলীর ফৌজদার সমুদ্রোপকৃলে স্থানে স্থানে 

কতকগুলি লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সরকারী 
কাগজপত্রে তাহারা “সরবোলা' নাযে অভিহিত হইত। তাহারা 

সমৃদ্রোপকূলে পাহারান্বরূপ নিধুক্ত থাকিত; নৌকা বা জাহাঞ্জডুবি 
জব্যাদি পাইলে সরকারে দাখিল করাও তাহাদের কাধ্যমধ্যে নিদিষ্ট 
এছিল। সেজন্ত তাহার! বাঁধিক বৃভি পাইত। কোম্পানীর রাজত্বে 
প্রারস্ভতেও এই প্রদেশে সরবোলাদিগের অগ্তিত্ব ছিল কিন্তু শেষে 

হি্লীর সরবোলা। 
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তাহারাই রক্ষক থাকিয়া তক্ষক হইয়া দড়াইয়াছিল। নিমজ্জিত 

বা শত্রুর অত্যাচারে উৎপীড়িত ব্যক্তিদিগকে আশ্রয় দেওয়া দুরে 

থাকুক, তাহারা ঠাহ:দিগক্ে নানাপ্রকারে উৎপীড়িত করিয়া 

তাহাদের দ্রব্যাদি আত্মসাৎ করিত । অধিকন্ত, তাহারা মিথ্য। সঙ্কেত 

দ্বারা নৌকার লোকজনকে বিপৎসদ্ুল স্থানে লইয়া গিয়া তাহাদের 

বথাপর্বস্ব লুন করিরা লইত। * এই কারণে উত্তরকালে তাহাদের 

কাধ্য রহিত করিয়। দেওয়] হয় ॥ 

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে রাজধানী দিল্লী হইতে উড়িব্যার স্বতন্ত্র 

শাসনকর্ভী নিুক্ত হইতেন। সাঙ্জাহানের শাদনপময়ে ঠাহার 
দ্বিতীয় পুন্র সুজা বাঙ্গালার শাসনকর্তা নিযুক্ত 

সত. হইয়। আপিলে, সে সময় উড়িব্যাও তাহারই 
| কর্তৃত্বাধীন করা হয়। ুজা বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার 

রাজস্বের এক নূতন বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন) সে কণা প্রথম 

অধ্যারে বিবৃত হইয়ান্থে। এ বন্দোবস্তে তোডরমল্লের সময়ের সরকার 

ও মহালগুলিপ ভাঙ্গাগড় করিয়া তিনি কতকগুলি ক্ষুদ্রতর সরকার 

ও মহালের স্থাষ্ট করেন। ইহার ফলে এ দেশের জমিদারের 

সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। আবার কোন কোন জমিদারের অধিকারে 

একাধিক মহালও ছিল' দেখা যায়। সে সময় সাধারণতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 

মহালের অধিকারিগণ চৌধুরী বা তালুকদার আধ্যায় এবং বড় বড় 

মহালের অধিকারিগণ রাজ! বা জমিদার নামে অভিহিত হইতেন। 

টা এই টা রাজস্ব-বন্দোবস্তে যে সকল জমিদার-বংশের অভ্যুদয় 
পাটা পিসী ১০ শীলা টিশ্িিটিটিাশীশি পাপ পিসি স্ীশিপিপাশিপিশী পাপ? 
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হইয়াছিল তাহাদেরও কাহারও কাহারও বংশ এখনও আছে।. আমরা 
উহাদের বংশবিধরণ ও সেই সৃময়ের অন্য যে সকল বংশ লুপ্ত,হইয়! 
গিয়াছে, তাহাদের ঘাহার যাহার সম্বন্ধে কিছু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, 
পরবর্তী 'জযমিদর-বংশ/-শীর্ষক অধ্যায়ে তাহাও লিপিবদ্ধ করিব। | 

সুলতান সুজা প্রায় ২০ বৎসর বাঙ্গালায় সুবাদারী, করিয়াছিলেন। 

তাহার রাজত্বকালে মণ ও ফিরিঙ্গীদিগের উৎপাত এক প্রকার নিবা- 

বিত হইয়াছিল । সঙ্গীতপ্রির, উর্দারহদয়, সাহসী সুজার শাসনে 

বাঙ্গালায় আবার কিছুদিনের জ্য সম্পদ ও আমোদ ফিরি 'আসিরা- 

ছিল। কিন্তু সুখের কাল বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। দ্ধঞ্সাজাহান 

পীড়িত হইয়া পড়িলে তাহার তৃতীয় পুত কুটবুদ্ধ গুরঙজেবের ষড়যন্ত্রে 

তিনি কারাগারে নীত হইলেন, জোষ্ঠ পুঞ্জ দার প্রাণ হারাইলেন, 

খুরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। সুজা দুই বসর 
যুগ্ধ করিয়া বাঙ্গালা ছাড়ি আরাকানে পলায়ন করিলেন। সেখানে 
বিশ্বাসঘাতক মগ-রাজার হস্তে বন্ধুহান, ভাগ্যহান সুজ সবংশ 

নিহত হইলেন। নুজার পর্বনাশের প্রতিখোধ লইতে তাহার 
কেহই রহিল না, ফিন্তু তিনি যে মহান্ জাতিকে বাঙ্গালায় আশ্রয় 
দিয়াছিলেন, সেই মহান্ ইংরাজ জাতি ইহার ন্যুন।ধিক একশত 
বৎসর পরে পলাশী-ক্ষেত্রে মোগলদিগকে জার মৃত্যুর গা 
পরিবর্তে প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিয়াহিলেন। 

সুজার শাসনকালেই বিখ্যাত স্বদেশ-হিতৈবী ডাক্তার কৌটুনের : 

কল্যাণে ইংরাঁজ কোম্পানী বার্ধক তিন হাজার টাকাধাত্র গেম্কদ 

: দিয়া বন! মাশুলে গাঙ্গালায় বাঁণজ্য করিবার 

নে অনুমতি প্রাপ্ত হন।, যে উদ্মমশীল প্রবল জাতির 

| _ ভাগ্যস্ত্রে সম্প্রতি সমগ্র ভারত গ্রথিত, তাহাদের, 
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তারতে আগমনের প্রথম কথা সকলেই জ্ঞাত আছেন। পূর্বে বল্য়াছি, 

ইউরোপীয় বণিক্গণের মধ্যে পটু গি্রাই প্রথমে বাঙ্গালায় আসেন, 
তত্পরে ওলন্দাজগণ ও তাহাদের পরে ইংরাজগণ আসিয়াছিলেন। 

১৬৩২ খুষ্টাবে মান্দ্রা্ের ইংরাঞগণ মছলিপত্তন হইতে প্রথমে উড়িষ্যার 

উপকূলভাগে হরিহরপুরে ও পঃদ২সরে বালেখরে প্রবেশ করিয়। শুত- 
দিনে, শুভপ্ষণে' মোগল শাসনফাকে পৃঁজোপচারে বশীভূত করিয়া 
তাহারা এ দেশে বাণিজ্যের এপাত করিয়াছিলেন। তার পর যেরূপে 

তাহার! বঙ্গে আসিয়া 'শনৈ: শনৈঃ পর্বত লঙ্ঘন করিয়াছেন” তাহার 

ইতিহাস একদিকে, যেমন বৈচিত্র্যময় তেঞ্সনই অন্যদিকে জগচ্চের 

ইতিহাসে এক অত্যাম্চধ্য ব্য/91র। ইংরাজ জাতির সেই প্রথম কালের 

ইতিহাসের সহিত হিজল সন্থ্ণও অতি ঘনিষ্ঠ ছিল | &. 

ইংরাজী ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, অন্তান্স ইউরোপীয় 

বণিকৃদিগের প্রতিদন্বিতায় ও কিয়ৎপরিমাণে স্বীয় কন্ধর্চারিগণের 
চি এভাবে প্রথম প্রথম এ দেশে ইংরাজ 

মোগলের সহিত কোম্পানা ধািগ্যের বিশেষ স্থুবিধ! করিতে পারেন 
ইংরাজের সংঘর্ষ ও ন্ট বানি 
হিজলী অধিকার। নাই। বিশেধতঃ সায়েন্ত খার শীসনকালে ইংরাজ 

,. কোম্পানীর অধ্যক্ষ জব চার্কের সহিত দেশীয় 

কর্তৃপক্ষগণের বিবাদ-ধিসংবাদ উপস্থিত হওয়ায় তাহাদিগকে যথেষ্ট 

অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেহিল.। এ সময় নানা কারণে মোগলের 

সহিত ইংরাজের আদ বনিবনাও ছিল না। কোম্পানীর ডিরেক্টার- 

গণ তাহী অবগত হইয়া! লিখিয়াছিলেন যে, যোগলের সহিত যুন্ধ-ঘোষ-. 

গাই সমীচা'ন। কিন্ত তৎপূর্বে মাক্্রাজের ফোর্ট জর্গের জি ্ 
75 ছ দল উদ এছ ন নত হন দহন 
ড০10775 []. 



১৯২ ..... মেদিনীপুরের ইতিহাস। 

ওরঙ্গজেবের নিকট হইতে ফান্ধীন্ গ্রহণের আদেশ দিলেন এবং সঙ্গে 
সঙ্গে গঙ্গার যধ্যস্থিত কোন দ্বীপ অধিকারের অনুমতি, হিজলীতে দূর্গ 

নিম্মীণ এবং তবিষ্যতে নবাব ব তাহার কন্মচারিবর্গ যাহাতে ইংরাজ 

কোম্পানীর উপর অত্যাচার করিতে না পারে, তাহার আদেশ-প্রদানের 

ব্যবস্থা করিতেও গবর্ণর আদিষ্ট হইলেন। আদেশ-প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে 
তাহারা সৈগ্ঘ-প্রেরণেরও বন্দোবস্ত করিলেন; কাণ্টেন নিকল্পনের 

অধীনে দশখানি যুদ্ধ-জাহাজ প্রেরিত হইল। প্রত্যেক গাহাজে দশ 
বারটি করিয়া কামান ও ছর়শত করিয়া সোনক ছিল। 

“ইতিমধ্যে চার্ণক নবাবের আদেশে ইংরাজগণকে দেশ হইতে 
বিতাড়িত করণ হইবে সংবাদ পাইয়া এবং কোম্পানীর ডিরেক্টারগণও 

মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে মনস্থ করিরাছেন অবগত হইয়া সমা- 

গত রণপোত ও ইংরাজ সৈন্ের সাহায্যে ১৬৮৬ খুষ্টাব্ের ২৮শে অক্টোবর 

নবাবের তিন সহস্র পদাতিক ও তিন শত অশ্বারোহীকে বিতাড়িত 

করিয়' হুগলীর ফৌজদারকে পরাভূত করিলেন। ফৌজদার এই 
ব্যাপারে ভীত হইয়' সন্ধির প্রস্তাব করিতে বাধ্য হন এবং চার্ণকও 
সেই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। 

ইহার পরেই বাঙ্গালার নবাবের সহিত ইংরাজের বিপদ্-নাটকের 

এক অঙ্ক মেদিনীপুরের, র্মঞ্চে অভিনীত হয়। হুগলী-যুদ্ধের পর 

হুগলী নদীর উপর ইংরাজদিগের কর্তৃত্ব যথেষ্ট -বাড়িয়া। যায়; ইংরাজ- 

দিগের রণপোত পমূহ একপ্রকার সমগ্র হুগলী নদী অধিকাঁর করিয়! 

রাখিয়াছিল। কিন্ত নদীর পার্বর্তী বুদ্ধোপযোগী তেমন কোন স্থান 

উহাদের অধিকারে ছিল না । বাঙ্গালার নবাব সায়েস্ত খ1 প্রথমে 

ইংরাজদিগের ক্ষতিপূরণ করিবার জন্ প্রতিক্ত হুইয়াছিলেন ; চার্ণক 
সেই আশাতেই হুতানুটিতে অপেক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু ইহার 
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(কছুক।ল পরেই ইংরাজদ্িগের জনৈক বন্ধুর সাহত নবাবের মনো: 

মালিন্য ঘটে ; ইংরাজেরা প্রকারন্তরে তাহার সহায়তাকারী বিবেচনা 

করিয়া নবাব পূর্বকৃত প্রতিশ্রুতি তঙ্গ করিয়া প্রকাশ্ত ভাবে তাহাদের 
শত্রুতা করিতে লাগিলেন। সুতরাং ইংরাজের যুদ্ধ ভিন্ন গত্যান্তর 

রহিল না। কাণ্ডেন নিকলসন্ নবারের হুগলীর কুঈগী ভতম্মসাৎ করিয়! 
হিজলী অধিকার করিলেন। হিজলীর মোগল-সৈন্তাধ্যক্ষ মালিক 

কাশিম বিনাযুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন। তাহার রসদ, কামান; 
দুর্গ ইত্যাদি সমস্তই ইংরাজদিগের হস্তগত হইল। ১৬৮৭ খৃষ্টানদের 
২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিথে ৪২* জন সৈন্যসহ চার্ণক হিজলীতে উপনীত 

হইয়া নিজেকে সুরক্ষিত করিলেন। কোম্পানীর ছুই একখানি ব্যতীত 

যাবতীয় যুদ্ধজাহাজ ও রনতরী (31009) হিজলীর চতুদ্দিক বেষ্টন 

করিয়া রহিল। মুসলমানদিগের পরিত্যক্ত দুর্গ চার্ণক অধিকার করিয়া 

রাখিলেন। র 

হিজলী অধিকারের পর চার্ণক ১৭* জন ইংরাজ সৈন্যকে বালেশ্বর 
অধিকার করিতে প্রেরণ কব্িলেন। বালেশ্বর সহজেই অধিকৃত হইল। 

বিলাতের ডিরেক্টর সতা, কয়েক দিনের মধ্যে 

বিগলার যুদ্ধ _ হুগলী লু$ঠন, হিজলী অধিকার ও বালেশ্বর ধ্বংসের 
সংবাদ পাইয়৷ পরিতুষ্ট হইলেন। কিন্তু ভারত-সম্রাট উরঙ্গজেব এ 
সংবাদে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তিনি এই মাত্র খবর লইয়া- 
ছিলেন, “হুগলী, হিজলী, বালেশ্বরের ন্যায় অপরিচিত স্থানগুলি কোথায় ? 
নবাব শায়েস্তা খাইহার পর অবিচলিতচির্তে হিজলী পুনরাধিকাঁরের 
জন্য যথেষ্ট অশ্বীরোহী ও পদাতিক প্রেরণ করিলেন। নবাবের সৈম্তগণ 

রগুলপুর নদীর পরপারে দারিয়াপুর গ্রামে আসিয়া ছাউনী ফেলিল) 
ইংরাজদিগের সমুদয় পোত একদিনেই রগুলপুর নদীর যধ্যে বিতাড়িত 

১৩ | 



১৯৪ _. বযেছিনীপুরের ইতিহাস। 

হইল এবং গ্রামেন্স অবস্থা সন্কটাপন হইয়া উঠিল। হিজলী অধিকার 
. যোগল সেনাপতির পক্ষে পহজ-সাধ্য, বোধ হইতে লাগিল। কিন্ত 

ইংরাজের উদীয়মান সুখ-ুর্যয অন্তমিত মোগল-চন্র্িমার নিকট জ্যোতি- 
হীন হইখার জন্য প্রস্ত ছিলেন না। চার্ণকও দুর্ন ও ঘাটের মধ্যবর্তী 
এক অট্ালিকায় কামান সজ্জিত করিয়। রাখিয়াছিলেন। | 

২৮ শে মে শক্রপক্ষীয় বহুসংখ্যক সৈন্য রশুলপুর নদী উত্তীর্ণ হইয়া 
হিজলীর দক্ষিণ পার্থে এক অরণ্য মধ্যে শিবির-সন্রিবেশ করিয়া উপযুক্ত 

সুযোগের অপেক্ষা করিতে জাগিল। নবাব-সৈন্ের ঈদৃশ উদ্ভোগ 
দেখিয়া! ইংবাজদিগ্ের মনে সাতিশয় আতঙ্কের উদ্রেক হইগ্নাছিল। 

কিন্ত এই যুদ্ধের জয় পরাজয়ের উপরেই তাহাদের, ভবিষ্যৎ নির্ভর 
করিতেছে বুঝিতে পারিয়া চার্ঘক কিছুতেই হতাশ হইলেন না। তিনি 

দুটতার সহিত দুর্গ অধিকার করিয়! রাখিয়াছেন দেখিয়া মুসলমান. 
সেনাপতি আবদ্রস সামদদ সৈন্য হটাইয়া লইয়া গেলেন। এইবূপে 
মুসলমানদিগের প্রথম. আক্রমণ বিফল হইলেও চারিদিবস ধরিয়া 
ছোটখাট যুদ্ধ চলিতে লাগিল এবং প্রতিদিবসই ইংরাজদিগের সেই 
অন্পপংখ্যক সৈন্যের কিছু কিছু ক্ষয় হইতে লাগিল। কিন্তু ভগবানের 
অন্ৃকম্পায়: ঠিক এ সময়ে ১ল! জুন তাঁরিথে, ইংলও হইতে কয়েকজন 
গোরা সৈন্ত লইয়। ডেনহাম সাহেব উপস্থিত হইলেন। মুসলমান 

সেনাপতি নূতন সৈন্যের আগমন সংবাদ পাইয়া চিন্তিত হইলেন। 
চার্কও যুসলমান সেনাপতির মনে তাহাদের সৈম্যবল সম্বন্ধে ভুল ধারণ 

জল্মাইয়া দিবার জন্য এক কৌশল অবলম্বন করিলেন ; ৪০1৫* জন সৈম্ত 
জাহাজ ঘাটে একত্রিত হইয়া সাজসজ্জাসহ কুচকাওয়াজ করিয়া এক 

একবার র্চে প্রবেশ করে, আবার তাহারাই সামান্তভাবে ছুর্গ হইতে : 
বাহির হইরাঁতির, পথ দিল্না জাহাজঘাটে মিলিত হয় এবং পুনরায় 
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1জ্জাজ্জাসহ দুর্গে প্রবেশ করিতে থাকে। এইপ্রকারে কয়েরুবার 

ধুমধামের ঘহিত সৈল্ঠগণকে ছূর্গে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, বিপক্ষপক্ষের 
ধারণ! হইয়। ষায় যে, বহুসংখ্যক সৈন্য জাহাজে আলিয়াছে, এমতাবস্থায় 
তাহাদের হি্লী অধিকার স্ুদ্বরপরাঁহত। মোগল সেনাপতি এরূপ 

অবস্থায় যুদ্ধ কর! সমিচীন হইবে না মনে করিয়া ৪ঠা জুন তারিখে 
চার্ণকের নিকট এক সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। এ দ্বিকে 
তখন ইংরাজদিগের ছুর্দশারও একশেষ হইয়। আসিয়াছিল। তিন 

মাসে ছুই শত সৈনিক প্রাণত্যাগ করিয়াছে, আর একশত পীড়িত 
অবশিষ্ট এক শতের মধ্যেও অনেকেই জরাজীর্ণ, থাগ্ভাভাবে দুর্বল; 
চল্লিশজন কর্মচারীর মধ্যে চার্ণক ব্যতীত নার পাঁচজন মাত্র কার্য্যক্ষম 

ছিলেন। প্রধান জাহাজেও ছিত্র হইয়াছিল। সর্ধনাশের সময় সমাগত, 
এমন সময়েই মোগল সেনাপতির পক্ষ হইতে সন্ধির প্রস্তাব পাওয়াতে 

চার্ণক উৎফুল্প হইয়া! উঠিলেন। ১০ই জুন সন্ধির সর্ত নির্ধারিত হইলে 
চার্ঁক বিজয়পতাক1 উড্ডীন করিয়া ডঙ্কাবাগ্য সহকারে স্বীয় রোগজীর্ণ 

মুষ্টিমেয় পৈনিক লইয়া সেই মৃত্যুগন্বর হইতে বাহির লইলেন। ইংরাজ- 

বাহিনী অতঃপর ধৃমধামের সহিত হিজলী পরিত্যাগ করিয়া উলুবেড়ি-. 
যায় চলিয়া আসিলেন। 

পরিশেষে ১৬৯ খুষ্টাব্ষে সুরাটবানী ইংরাজদল ভারত সম্রাট 

ওরঙ্গজেবের শরণাপন্ন হইলে, প্রবীণ বাদসাহ ইউরোপীয়-বাণিজ্যে 

দেশের প্রভূত উপকার স্মরণ করিয়! 'দেড়লক্ষ টাকার পৃজ্গোপ- 

করণে বশীভূত হইয়৷ এবং সম্ভবতঃ মক্কাযাত্রী মুসলমানগণের ” ্ রতি 

ইংরাজের উপদ্রবের আশঙ্কা করিয়াও, তিনি জাবার তাহাদিগকে . 

৯0. 1২. 1597) হাতা ৮0215 06 005 [2781130 12 390851, 
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নি মেদিনীপুরের ইতিহাস। 

পুর্ববৎ অবাধে বাণিজ্য চালাইবার অনুমতি প্রদান করিলেন। ক্তাঙ্গা- 
লায় ইংরাজের পুনঃ প্রতিষ্ঠার 'পরওয়ানা 'আসিল। তখন আর 
শায়েস্তা খা ছিলেন না-_নিরীহ নবাব ইব্রাহিম খা কোম্পানীর সর্ব- 
প্রকার সুবিধার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। * জব চার্ণক পুনরায় 
সদলে উপনীত হুইলেন। ' এবার আর হুগলী বা হিজলী নিরাপদ নহে 
ভাবিয়া অদুরে সুতান্ুটী কলিকাতায় কুঠী নির্মিত হইল) ভাবী 
ভারত-সাম্রাজ্যের বীজ বপন কর! হইল। ্বব্ণপ্রস্থ ভারতে বাণিজ্য ও 
সঙ্গে সঙ্গে রান্জত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য যে কয়জন ইংরাজের নাম চিরশ্মরণীয় 
হইয়া রহিয়াছে জব চার্ণকও তাহাদেব যধ্যে একজন। ভারতের 

বিস্তা, শিল্প ও বাণিজ্য-প্রধান 'রাজপ্রাসাদ-নগরী” কলিকাতার এই 
জব চার্ণকই প্রতিষ্ঠাতা । ইংলগডের ততসাময়িক মন্ত্রী-সতা চার্ণকের 

বুদ্ধি, কর্তব্যজ্ঞান ও সাহসিকতায় যুগ্ধ হইয়া তাহাকে যে অভিনন্দন-পত্র 

প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে এই হিজলী যুদ্ধেরও উল্লেখ ছিল। 
হিজলী যুদ্ধে জব চার্ণক ব্যতীত অন্ত যে সকল ইংরাজ রাজপুরুষ 

কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে রিচার্ড ট্রেঞ্চফিল্ড, ম্যাকরিথ 

ও জোলাগ্ডের নাষও উল্লেখযোগ্য । 
শায়েস্তা ধার পরে নবাব ইব্রাহিম খা বাঞ্গালার সুবাদারী প্রাপ্ত 

হইয়াছিলেন। শায়েস্তা ধার শাসন বঙ্গে মোগল অধিকারের দৃঢ় 
! প্রতিষ্ঠার সহিত সর্বাঙ্গীন শান স্থাপিত হই়াছিল। 

 শোডা হা কিন্ত সেকালে রাজশক্তি ও প্রতাপ ব্যক্তিগত 
_.. থাকায় শায়েস্তা খাঁর অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই ধীরে 

হিতে রা জগাগ ওরঙ্গজেব সমীচীন 

রাজনীতি রসাতলে দিয়! রাজ্যের প্রত্যেক শীরা পর্য্যন্ত শোষণ করিতে- 
* বাঙ্গালার ইতিহাস, নবাবী আমল, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়” -পৃঃ ১৬। 
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ছিলেন; সুতরাং বিশাল মোগল-সাম্রাছ্য অস্তঃসার শৃন্ঠ হইয়া পড়িতে - 

ছিল। চতুর্দিকে ক্রমে বিদ্রোহ ও বিপ্লবের সুচনা দৃষ্ট হইতেছিল। 
বঙ্গদেশে সেকালের বিদ্রোহের অধিনায়ক মেদিনীপুর জেলার অন্তঃগত 

চিতুয়াঃ বরদা পরগণার এক সামান্ ভূম্যাধিকারী শোতা সিংহ । বর্ধ- 
মানের জমিদার রাজ কষ্ণরাম রায়ের সহিত বিবাদ উপলক্ষে অস্ত্রধারণ 
করিয়া ৯৬৯৫-৯৬ খৃষ্টাব্ধে তিনি এই বিদ্রোহ-বহ্ছি প্রজ্লিত করেন। 
শোতা সিংহ উড়িষ্যা হইতে তদানীন্তন পাঠান-দলপতি রহিম খাকে 
সাহায্যার্থে আহ্বান করিলেন। রহিম সানন্দে অন্ুচরবর্গসহ বিদ্রোহে 
যোগ দিলেন। * ইহার পর উভয়ে মিলিত হইয়া বাঙ্গালার, মোগল 
অধিকার উচ্ছেদে অগ্রমর হইলেন। | 

. রহিম ও. শোভ। সিংহের বিদ্রোহী সৈন্য বর্ধমানের দিকে অগ্রসর 
হইলে, ছুঃসাহসিক কৃষ্ণরাম রায় তাহার সামান্য সৈন্তদল সহ অসঙ্য 
বিদ্রোহী সেনার সম্মুখীন হইলেন। কষ্চরামকে নিহত করিয়া বিদ্রো 
হীরা রাজপ্রাসাদ অধিকার করিল রাজপরিবারবর্গ কারারুদ্ধ 
হইলেন। কৃষ্ণরামের জ্যষ্ঠপুত্র জগতরাম রায় কোনপ্রকারে পলায়ন 
করিলেন। বিদ্রোহিগণের এই প্রথম বিজয়-ঘোষণ! প্রচারিত হইলে 
চতুর্দিক হইতে দুষ্ট ও বিপ্নবপ্রিয় যুদ্ধ ব্যবসায়ী জনগণ তাহাদের দল 
পুষ্ট করিতে লাগিল। তাহাদের আস্ফালন ও উপত্রবে চারিদিকে 

হুনুস্থুল পড়িয়া গেল। জগতরাম ঢাকায় যাইয়া নবাব ইব্রাহিম খীকে 

সমস্ত বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। ইব্রাহিম যুদ্ধ বিষয়ে অনভিজ্ঞ শাস্তি- 
প্রিয় লোক ছিলেন। তিনি এই তালুকদার বিদ্রোহ সামান্য ঘটন! 
মনে করিয়া নূরউল্না খার উপর বিদ্রোহ দমনের অন্ত এক পরওয়ান! 
জারি করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিলেন। নূরউন্লা খা! তৎকালে যশোহর,। 

্ বাজালার ইতিহাস__সবাবী-খাযল-পৃঃ ২২। 



১৯৮ 

নী, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও িজলীর বুক্ত- -ফৌনার থাকিলেও 
বহিনাবি কৃ, বাণিজাঁি অর্থকর ব্যরসায়ে লিপ্ত থাকায় নাহে 
মাত্র ফৌজদার হইয়। বহিয়াছিপেন। তিনি সহস্র সৈন্ের অধিনায়ক 
হইলেও কন্মিন্কালে সৈন্য চালদার কথা: তাহার স্বতিপখে উদয় 
হয় নাই) সুবাদারের হুকুষ পাইয়া স্বেচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় 
হউক, তিনি এই বিদ্রোহিগণকে নিপাত করিবার জগ যথাসম্ভব সৈন্ঠ 
সংগ্রহ করিয়া হুগললীর দিকে অগ্রর্সর হইলেন। কিন্তু কার্যযক্ষেত্রে 
বিপক্ষের আগমন সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, যুদ্ধক্ষেত্রে পরাভূত হইবার 

আশঙ্কায়, হুগলী ছুর্গে আশ্রয় গ্রহপূর্বক টুচুড়ানিবাসী ওবন্দাজ 
বণিক সম্প্রদায়ের সাহায্য প্রার্থা হইলেন । কিন্তু ইহাঁতেও তিনি নিশ্িস্ত 

হইতে পারিলেন না; হূর্গমধ্যে থাকাও নিরাঁপদ নহে ভাবিয়া, তিনি 
একরাত্রে কৌপীন পরিধান পূর্বক ফকিরের বেশে ছূর্দ হইতে পলায়ন 
করিলেন। হুগলী বিদ্রোহীদিগৈর হস্তগত,হইল। 

ইব্রাহিম খা এই সংবাদ অবগত হইয়া ওলন্দাজদিগের সাহাধ্যে 
ইগর্নী পুনরাধিকার করিলেন। বিদ্রোহীরা হুগর্নী পরিত্যাগ করিয়া 
সপ্তগ্রামে গিয়া আড্ডা করিল। শোভা সিংহ সপ্জগ্রাম হইতে রহিম 
তকে অধিকাংশ সৈন্যসহ নদিয়া, মুকসুদাবাদ অঞ্চল অধিকারের জন্য 
প্রেরণ করিয়া স্বয়ং বর্ধমানে প্রত্যার্ত্ব হইলেন । পরিশেষে ইন্দ্রিয় 
বিকার শোভাসিংহ্র কাল ইইল। বর্ধমামৈর যে সকল রাজপরিবার 
ব্্রাহীর হস্তগত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে রাজারি এক পরমাসুন্দরী কন্টাও 

য়াছিলেন। শোৌভা-লিংহ তভীহাঞ্ষে আপনার অধ্বশায়িনী 

কারিধার অন সচেষ্ট হইবেন অনুনয় বিনগ়ে পে কার্য সম্পন হইল 
মন দেখিয়া, পাশ বলে তাহাই পূর্ণ করিবার অ্ভিপ্রায়ে, কামাতুর নর- 
পিশাচ যেমন উদ্মতবৎ তঁছার্কি স্পর্শ করিতে বাইবেন। অঙ্ছনি সেই 
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'বীরাঞগন। তাঁহার বস্তাঞ্চলে লুক্কারিত শানিত ছুরিকা সবলে লেই 
নরপিশাচের উদর মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলেন। বিকট চিৎকারে 
শোতা সিংহ ভূপতিত হইল। ছুরিকা। তাহার নাতিদেশ পর্যযস্ত তে 
করিয়াছিন--কয়েক মুহূর্ত পরেই তাহার মৃত্যু হইল। হৃর্মাতি শোভা" 
সিংহের পতনের পরে, রাজকুমারী, “পাপীর স্পর্শে কলমি. দেহতার 
বহন করিব না” প্রতিজ্ঞা করিয়া, সেই চুরিকা' নি বক্ষ মধ্যে বিদ্ধ 

করিয়! ইহলোক ত্যাগ করিলেন । * | 

শোভা সিংহের হত্যাকাণ্ডের সংবাদ সিন শিবিরে পৌঁছিলে 
বিদ্রোহিগণ রহিম খাঁকে 'অধিনাক মনোনীত করিল। রহিম 
খা ও শোভা সিংহের ভ্রাত। হিন্ৎ সিংহ উভয়ে মিলিয়া লোকের 'উপর . 

অত্যাচার ও লুটপাট পূর্ববৎ অবাধে চালাইতে লাগিল। প্রতিদিন 
চারিদিক হইতে বিখ্যাত দস্থ্যগন, অবসর প্রা সৈজ ও ফেশের অঞ্জন 
অসচ্চরিজ্র জোকে তাহাদের 'ঘলপুষ্টী করিতে লাগিল। অনতিবিলদ্ে 

রাজমহল হইতে মেক্গিনীপুর পর্য্যন্ত সমগ্র পশ্চিম-বঙ্গ বিদ্রোহিগণেক্র 

অধিকৃত হইল। এাবৎ কোন প্রকার বাধা ন! পাইয়া রহিম এ 
সর্বত্র লু$ন ও দন্ুবৃত্ি করিতে করিতে উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইল। 
এই.সকল ঘটনার সংবাদ ওরক্গজেব সংবাদ পত্র দ্বারা অবগত হইয়া 

অত্যন্ত ক্রোধাস্বিত হইলেন এবং অবিলম্বে ইব্রাহিয ধাঁকে পদচুুত 
করিয়। স্বীয় পৌত্র আজিম ওসমানকে বাঙ্গালার সুবাদার এবং ইর্ধা- 
হিমের সাহসিক পুত জবরদত্ত থাকে সেনাপতি পদে নিহুক্ত করিবেন) 
সেনাপতি নবাবের বিদ্ছি্র সেনালকে. একজিত করতঃ বিজোহীদিং 

অহুসরণ করিয়া তবাদগোলাতে উপস্থিত হইলেন ছাদে বিন 
প্রথম দিনেই লষীপবন্কা খজনিখের কামাদ সকল অকর্মর কি 

* তারিখ বাঙাল! । . 



_জিলেন এবং পরদিন যুদ্ধে প্রত হইয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরা- 
জিত করিলেন। রহিম খা তাহার সহিত হুদ্ধে সমকক্ষ হুইতে না 
পারিয় উড়িষ্যায় পলায়ণ করিল। অনন্তর অন্ঠান্ত বিদ্রোহি জমিদারৈর। 

সকলেই সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিলে বাঙ্গালার বিষম রি 
বন্ি নির্বাপিত হয়। | | 

এই বিদ্রোহের সময়ও ননী ছে জেলার অবস্থা অতীব শোচনীয় 

হইয়াছিল নিরবিচ্ছিন্ন অরাজকতা! চারিদিকে বিরাজ করিতেছিল। 

এই বিদ্রোহের ফলে নিরপরাধি কত ব্যক্তিকে যে কত প্রকরে উৎ- 

পীড়িত ও নিগৃহীত হইতে. হইয়াছিল তাহার সংখ্যা নাই। শিবায়ণ 

ক্কাব্যে তাহার যকিঞ্চিৎ পরিচয় আছে। কাব্যরচয়িত৷ কবি রামেশ্বর 

ভট্টাচার্য্য নিজেও এই পময় বিশেষরূপে উৎপীড়িত হুইয়াছিলেন। এই 

বিদ্রোহের সময়েই কবি স্বীয় জন্মভূমি বরদা পরগনার অন্তর্গত যছুপুর 
গ্রাম হইতে বিতাড়িত: হইয়া আসিয়া মেদিনীপুর কর্ণগড়ের রাজার 

আত্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন বরদা পরগনায় শোভা সিংহের গড়বাড়ীর 
তগ্নাবশেষ অগ্ঠাপি বিচ্যমান আছে। 

আজিম ওস্মান যখন বাক্ষালার শাসনকর্তা সেই সময় ১৭০১ 
ধৃষ্ঠাবে মুর্শিদকুলী খা! বাঙ্গালার দেওয়ান হুইয়া আসেন। তৎকালে 

দেওয়ান রাজস্ব আদায় ও খরচে সর্ব প্রধান কর্প- 

বাঙ্গালার জমিদার। চারী ছিলেন। মুর্শিদকুলী খা পরবান্তিকালে 
বাঙ্গালার নাজিম বা সমগ্র প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 
তিনি বাক্গালার রাজস্থের এক নূতন হিসাব প্রস্তুত করিয়! বঙ্গদেশকে 
কয়েকটি চাকলায় বিভক্ত করেন। সাজার মের করেকটি সরকার 
বিভাগ লইয়া এক একটি স্টাকলা গঠিত হইয়াছিল ; প্রথম অধ্যায়ে সে 

* বাঙ্গালার ইতিহাস-_নবাবী আমল--পৃঃ ২৫--২+। | 
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কথা উল্লিখিত হইয়াছে । মুর্পিদকুলীর সময়ে বাঙ্গালার জযিদারদিণের 
বড়ই দুর্দিন গিয়াছিল। খান! আদায়ই তাহার প্রধান লক্ষ্য ছিল 
এবং তজ্জন্য তিনি নানাবিধ অত্যাচার করিতেন । যে জমিদার খাজন! 

দিতে দেরী করিত, সে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিলে তাহাকে খাজনার 
জন্য তত পীড়াপীড়ি করা হইত না--অন্যথায় তাহার দুর্দশার সীমা 
থাকিত না। হিন্দুর ছেলে হইলেও মুশিদকুলী খা গোড়া মুসলমান 
ছিলেন। তিনি হিন্দুর অনেক 'দেব-মন্দির ধ্বংস করিয়াছিলেন । 

তীহার সময়ে জঙ্সিদারদিগের ক্ষমতা অনেক হ্থাস হইয়া গিয়াছিল 
এবং জমিদারী বন্দোবন্তের কয়েকটি নূতন ব্যবস্থাও 'হইয়াছিল। 
“জমিদার-বংশ” শীর্ষক অধ্যায়ে আমরা সে কথার বিস্তারিত আলোচন! 

করিঝ। মুশিদকুলী খাঁ শাসন ও বিচার প্রথারও নূতন ব্যবস্থা 
করিয়াছিলেন। 

যোগল শাসনের পুর্বে প্রধান প্রধান স্থানে কাজিগণ শাসন ও 

বিচার উভয়বিধ কার্য্য করিতেন । কিন্তু মোগল শাসনকালে ফৌজদারী 
প্রথার 'ন্ুচারুরূপ বন্দোবস্ত হওয়ায় ফৌজদারগণ 

৭ বা প্রথা” তখন সাধারণতঃ শাসনকার্ধ্য ও কাজিগণ বিচার 
কার্ষ্যের তার গ্রহণ করেন। মুশিদকুলী থা বঙ্গ 

রাঞ্যকে যে ত্রয়োদশ চাঁকলায় বিভক্ত করেন, তাহার প্রত্যেক চাকলায় 

এক একজন ফৌঞজদার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তৎপূর্বে ফৌজদারের 

সংখ্যা কিছু কম ছিল।. ফৌজদ্ারগণের হস্তেই শাসনকার্য্যর ভার 
অর্ধিত হয়। তাহাদের অধীনে নগরে নগরে কোতোয্লালগণ ও প্রধান 
প্রধান গ্রামে থানাদারগণ শাস্তিরক্ষায় নিযুক্ত হ'ন। তত্তির জমিদার- 

গণও আপন 'জাপন জমিদারীতে শাততিরক্ষার জঙ্আািষ্ট হইয়াছিলেন । 
ধতিহাপসিফ শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বহাশিয় লিখিয়াছেম যে, কোতোর়াল, 
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খানাদার এবং জমিদারগণও কতক পরিযাণে, বর্তমান সময়ের পুলিশের 

ক্টায় কার্য করিতেন । 

মুর্শিদকুলী খার সময়ে ফৌজদারী আদালত, কাজী আদালত, দেও- 
রানী মাদালত ও নিঙজামত আদালত নামে চারি প্রকার বিচাঁর আদা- 
জতের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল । ফৌজদারী আদালতে ফৌকজ্রদারই বিচার 

করিতেন । চৌর্য্য শাস্তিতঙগ প্রভৃতি সামান্ট সামান্য ফৌজদারী মোক- 
দমা ফৌজদারদিগকেই করিতে হইত এবং নরহত্যা প্রত্ৃতির গুরুতর 

অভিযোগ তাহারা প্রথমে শ্রবণ করিয়া পরে নিজাম আদালতে সোপর্দ 

করিতেন। কখনও কখনও নিজামত আদ্দালতের আদেশে তাহারা 

উহার বিচাঁরও করিতে পারিতেন। নিজামত আদাগরতের আদেশে 

অভিযুক্ত অপরাধীর গ্রাণদগ্ডাদির বিধান ফৌজদারকেই কার্ষ্যে পরিণত 
করিতে হইত। ফৌজদারী আদালত এক প্রকার নিজীমত আদালতেরই 
অধীন ছিল এবং প্রত্যেক চাকলায় একটি করিয়া ফৌজদারী আদালত 

প্রতিষ্ঠিত ছিল। কাজী আদালতে প্রধান কাজী বিচার করিতেন। 
যুসলমান ধর্ম ও মুসলমানগণের উত্তরাধিকার, উইল, ম্াঁস, হেবা বা 

দান, ক্রত-বিক্রয় প্রস্তুতির বিচার কাজীর আদালতে হইত। 
প্রধান কাজির অধীনে মকঃশ্থলের স্থানে স্থানেও কাজীর আদালত 

ছিল। দেওয়ানী আদালতে জমিদারগণের সীম! সরহদ্দ ও প্রজাদিগের 
বাকী খাজন! প্রভৃতির বিচার হইত | তস্ডিন হিন্দু প্রজার দায়তাগ 

ও উত্তরাধিকারের মিপ্পতি ও জমিদারগণ যে সকল সামান্ত 

সাষান্ত দেওয়ানী যোকদামা করিতেন তাহার আপীল এই 

আফালত হইতে নিশ্পভি হইত। ফেওয়ানী আদালতের বিচারভার 
খানসার দেওয়ানের উপর নির্ভর করিত্ত। তাহার অধীনে দারোগা 

* যুশিদাবাদেক ইতিহাস- প্রথম খন্--পৃষ্ঠ1 ৪8৩ |. ৃ 
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নিযুক্ত হইয়াছিজেন ৷ দারোগা অভিযোগাদি শ্রবণ করিয়! দেওয়ানের 

নিকট মন্তব্য জানাইতেন ; দেওয়ান শেষ আদেশ দিতেন। দায় ও 

উত্তরাধিকার সম্বন্ধে পঙ্ডিতগণের ব্যবস্থা লইয়া দারোগা কার্ধ্য করিতেন। 

নিজামত আদালত রাজধানী মুশিদাবাদে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং 
তথায় স্বয়ং নাজিম বিচারকাধ্য করিতেন। তীহাকে নান! কার্ষে 

ব্যাপৃত থাকিতে হইত বলিয়া পরিশেষে নিজামত আদালতেও একজন 

দারোগ। নিযুক্ত হন এবং ঢাক! ও উড়িয়ায় নায়েব নাঞ্জিমী আদালত 

প্রতিঠিত হয়। দারোগা নাজিমের প্রতিনিধিরপে অভিযোগ শ্রবণ 

করিয়৷ আপনার . মন্তব্যসহ সেই সমস্ত নাজিমের নিকট পাঠাইয়া 
দিতেন। মুশিদকুলী খা শ্বয়ং সপ্তাহে ছুই দিন নিজামত আদালতে 
উপবেশন করিয়া শেষ আদেশ প্রদান করিতেন। জমিদারদিগের 

মধ্যে পরম্পরের বিবাদ, জমিদার ও প্রজার বিবাদ, হিন্দু মুপলমানের 

ফৌজদারী বিচার ও নরহত্যা, ডাঁকাইতি, রাহাজানী প্রভৃতি গুরুতর 

অভিযোগের বিচার নিজামত আদালতে হইত । এততিন্ন জমিদারেরা 
সামান্য সামান্য যে সকল ফৌজদারী বিচার করিতেন এবং ফৌজদারী 
ও কাজী আদালতে যে সকল বিচার হইত তাহার শেষ নিপ্তি বা 

আপীল নিজামত আদালতে হইত । মুশিদকুলী খার এইরূপ বিচার প্রথা 
'মুসলযান রাজত্বের শেষ এমন কি কোম্পানীর সময়ও কিছুকাল পর্য্যন্ত 
প্রচলিত ছিল, দেখ! যায়। ১৭২৫ থৃষ্টাবে মুশিদকুলী খাঁর মৃত্যু হয়। 

মুশিদকুলীর মৃত্যুর পর তীহার জামাতা স্বজাউদ্দীন এবং তৎপরে 
.সুজার পুত্র সরফরাজ খা বাঙ্গালার সিংহাসনে বসিয়াছিলেন ॥ “১৭৪০ 

ৃষ্টান্দে আলীবর্দী খা সরফরাজ খাঁকে আক্রমণ 
০৪৮7 ও নিহত করিয়! বাঙ্গালা, বিহার ও উডিষ্যার নবাব 

বলিয়া ধোধণ! করিলেন। কিন্তু উড়িষ্যার 
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মুসলমান কর্মচারীর] তাহাকে নবাব বলিয়া স্বীকার করিল না? যুদ্ধ 
বাধিয়া গ্রেঘ। অনেক রক্তারক্তি কাটাকাটি হইল। সেই রজে 
মেদিনীপুরের মৃত্তিকাও রঞ্জিত হইল। অবশেষে উড়িষ্যা আলীবন্ধার 
পদ্দানত হইল। কিন্তু উড়িষ্যার যুদ্ধ থামিতে না থামিতে নাগপুর 

অঞ্চল হইতে মারহাট্টারা আসিয়া বাঙ্গালার লোকের উপর অত্যাচার 
আরম্ত করিয়া দ্িল। আলীবদ্দশ খা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। 

মারহাট্রাদিগের উপদ্রব বা “বর্গীর হাঙ্গামা” আলীবদ্ধা খার শাসন- 

কালের প্রসিদ্ধ ঘটন!। বর্গার অত্যাচার উৎপাতের কাহিনী এখনও 
র্য্যস্ত বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে শুনিতে পাওয়া যায়। | 

ষে বর্গার নামে একদিন ভারতের আবাল বৃদ্ধ বণিতা ধরহরি কল্প- 
মান হইত, আজিও যাহাদের তয় দেখাইয়া বঙ্গীয় জননী দুরন্ত শিশুকে. 

ঘুম পাড়াইয়৷ থাকেন, মেদিনীপুরও একদিন তাহাঁদের ভীষণ উৎপীড়ন 

হইতে রক্ষা পায় নাই। গ্তাহারা এক একবার “হর হর মহাদেও” 

শব্দে এ প্রদেশের উপর আসিগ! পড়িত আর সমস্ত দেশকে ধ্যন্ত, 

বিধ্বস্ত করিয়৷ দিয়া যাইত। বর্গীদিগের সহিত মেদিনীপুরের সম্বন্ধ 
অবিচ্ছেন্ব। যখন প্রায় সমগ্র বঙ্গে ইংরাজ শাসর্ন বদ্ধমূল হইয়৷ দেশে 
পূর্ণ শাস্তি বিরাজ করিতে ছিল, উহার নুনাধিক ত্রিশ বৎসর পর 
পর্যন্তও মেদিনীপুরের কোনও কোনও স্থান বদিগের অধিকার- 
ভুক্ত ছিল। মেদিনীপুরের বক্ষের উপর বর্গাতে মোগলে ও রর্ীতে 
ইংরাজে অনেক সংঘর্ষ হইয়! গিয়াছ্ছে। তাহার বিস্তারিত বিবরণ 

পরবর্তী এক পুথক অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ হইল। ৃ 
১৭৫৬ খুষ্টাব্ে নবাব আলীবদ্দী খার মৃত্যু হইল তাহার পি 
দৌহিত্র সিরাজদৌলা! বা্গালার সিংহাসনে আরোহন করিলেন । নবাব 
সিরা্ষৌলার সময়ে বাঙ্কালার র্মঞ্চে নৃতন' নাটকের অভিনয় 
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আরদ্ধ হইল। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে; ৃষ্টায় সগ্দশ শতাব্দীর প্রথম 
তাগ হইতেই ইংরাজগণ এদেশে আসিয়া বাণিজ্য বিস্তার করিতেছিলেন। 

আলীবদদা ইংরাজদিগের ক্ষমতা বুঝিয়া ছিলেন, সেই 

সিরাজন্দৌলা ও জন্ত বাণিজ্য লইয়া তিনি তাহাদিগের সহিত কোন- 
পলাশীর যুদ্ধ! প্রকার বিবাদ বিসম্বাদ ক্রেন নাই। কিন্তু সিরাজ 

সিংহাসনারোহণ করিবার পর হইতেই ২ইংরাজ- 

দিগের সহিত বিবাদ আরম্ভ করিয়া দিলেন। ইহার ফলেই যোগলের 

সহিত ইংরাজের যুদ্ধের হুত্রপাত,। পরিণামে ১৭৫৭ খুষ্টাব্দের সেই 

স্মরণীয় ঘটনা! পলাশীর যুদ্ধের পর সিরাজ রাজ্যচ্যুত ও নিহত হইলে" 

ইংরাজ সেনাপতি ক্লাইব ভারতে ব্রিটিশ রাজশক্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন । 

অতঃপর মীরজাফর, মীরকাশেম বা নজম্উদ্দৌল! প্রভৃতি যে কয়জন 
বাঙ্গালার অস্নদে বসিয়াছিলেন তাহ! ইংরাজদিগেরই অনুগ্রহের ফলে 
বলিতে হইবে। পলাশীর যুদ্ধের পরে কাধ্যতঃ ইংরাঁজরাই একপ্রকার 

বাঙ্গালার হর্তা-কর্তা হইয়াছিলেন। ' 

“বিজয়ী ক্লাইব মুশিদাবাদে আসিয়া সিরাজের নিও সেনা- 
পতি মীরজাফরকে বাঙ্গালার গদিতে বসাইলেন। মীরজাফরের 

শাঁসনকালে ১৭৫৭ খৃষ্টান রাজারাম সিংহ মেদিনী- 
টা রর পুরের ফৌজদার ছিলেন। তিনি ভূতপূর্ব নবাব 

সিরাজদ্দৌলার সংবাদ বিভাগের সর্ধপ্রধান. কর্ম- 
চারী ছিলেন; সেকালের কাগজপত্রে তিনি সিরাজের গগুচর বলিয়! 
অভিহিত হইয়াচেন। রাজারাম সিরাজের বিশ্বপ্ত ও অনুগত 

কর্শচারী ছিলেন; এইজন্য. তাহার উপর সন্দেহ করিয়া মবাব 
মীরজাফর খা! তাহাকে যুশিদাবাদে আসিগা! হিসাব নিকাশ দিবার 
আদেশ করেন। রাজারাম বুঝিয়াছিলেন যে, মুপিদাবাদে গেলে তিনি 
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নবাবের অত্যাচারের হত হইতে উদ্ধার পাইবেন না; সেই জন্য তিনি 

স্বয়ং না গিয়া স্বীল্ ভ্রাতা ও ভ্রাতুদ্পুত্রকে পাঠাইয়! দিলেন। নবাবের 

প্রধান মন্ত্রী রাঁজ। ছুর্লভরামের সহিত রাঁজারামের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা 

ছিল, মীরজাফর একথা জানিতেন। রাঞ্জারাম নবাব দরবারে 

উপস্থিত না হওয়ায় নবাব ভাবিলেন যে, প্রধান মন্ত্রীর চক্রান্তে রাজারাম 

সমস্ত অবস্থা জ্ঞাত হইয়াই তাহার সমীপে উপস্থিত হন নাই। উহাতে 

দ্ধ হুইয়া তিনি বাঁজারামের আত্বীয় ছু'জনকে কারাকদ্ধ কিলেন। 
ক্লাইব মীরজাফরকে এরূপ কাধ্যের কারণ জজ্ঞাসা করিলে 
তিনি উত্তর দিয়াছিলেন-_-“রাজারাম ইংরাজদিগের শক্রতা সাধন 

করিতে সচেষ্ট ছিলেন। তনি সিরাজের সঙ্গে ফরাসী বু'সির সংবাদ 

আদান প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া দিরাছিলেন।” * মুশিদাবাদের 
পূর্োক্তরূপ সংবাদ পাইয়া রাজারাম ছুই সহত্র অশ্বারোহী ও তিন 
সহআ্র পদাতিক সংগ্রহ করিয়! আত্মরক্ষার্থ প্রস্তুত হইলেন এবং ক্লাইবকে 

লিখিঞ্জ1! পাঠাইলেন--“মীরজাফর খাকে লক্ষ টাকা নজর দিতে প্রস্তুত 

আছি এবং স্বয়ং ক্লাইব যদি প্রতিভূ হ'ন তাহা হইলে নবাবের ঈ্গিকট 
উপস্থিত হয়া বশত! স্বীকার করিতেও শ্বীকৃত আছি; কিন্তু আমাকে 

আক্রমণ করিলে আমার দেশে জঙ্গলের মধ্যে আশ্রয় স্থানের অভাব নাই-_ 

আমি সেইখানে থাকিয়। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিতে পারিব 1” 

সে সময় দেশের শান্তি নষ্ট করিয়া বিন! যুদ্ধে কার্য্োদ্ধার করাই কুট 
রাজনীতিক ক্লাইবের উদ্দেস্ত ছিল, তাই তিনি নবাবকে ফৌজদার 
রাঁজারামের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইতে অনুরোধ করিলেন। এ সময় রাজা- 

রাঁম ক্লাইবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলে তিনি তাহাকে লইয়। যাইবার 

ক: 70021 1) [756-57; ৬০01, [, 009. 1০90, 720 ; ০1. [1]. 090, 22) 137, 

749১ 353? 324 ৃ 
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জন্য পিপলী বন্দর পর্যন্ত একদল ইউরোপীয় সৈনিক প্রেরণ করিয়া- 

ছিলেন। সাক্ষাতের সময় ক্লাইব বলিয়াছিলেন যে, নবাব তীহার প্রতি 

আর কোনরূপ অত্যাচার করিবেন না। ধেই কথার উপর নির্ভর করিয়া 

ইউরোপীর সেনাদল পরিস্বত হইয়। রাজারাম মুর্শিদাবাদে গমন করেন 

এবং ক্লাইবের মধ্যস্থতায় নবাবের সহিত তাহার মিলন হয়। ৬ 
ইরা কোম্পানীর অনুগ্রহে মীরজাফর খা বাক্গালার মস্নদে বসিয়া- 

ছিলেন? কিন্তু তিনি ইংরাজের অভিমতে বাঙ্গালা শাসন করিতে পারেন 

হি নাই, সেইজন্ত তাহাকে সিংহাসনচাত করিয়া 
নীর অধিকার ইংরাজ কোম্পানী তাহার জামাতা মীরকাশেষকে 

প্রতিষ্ঠা। _ বাঙ্গালার সিংহাসন প্রদান ক্করেন। কাশেম বঙ্গের 

মস্নদে বপিয়া ১৭৬০ খুষ্টাবের ২৬শে সেপ্টেম্বর এক সন্ধির সর্ভান্থুসারে 
ইংরাজ কোম্পানীকে চাকল। মেদিনীপুর, চাকলা বর্ধমান ও চট্টগ্রাম 
( থানা ইস্লামাবাদ ) প্রদেশের সম্পুর্ণ অধিকার ছাড়িয়া দেন। 1 

& সময় হইতে এ তিন স্থানে কোম্পানীর সম্পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠিত 

হয়। কিন্তু বঙ্গের অন্ঠান্ত স্থান তখনও নবাবের অধিকারতুক্ত থাকে৷ 

তবে পূর্বেই বলিয়াছি, নবাব তখন নামে মাত্রই নবাব ছিলেন) 

ইংরাজ কোম্পানীই সেই সময় বাঙ্গালার সর্বেসর্বা। মীরজাফরকে 
সিংহাসনচ্যুত করিয়া মীরকাশেমকে সিংহাসন প্রদান করা হইয়াছিল» 

আবার পরবস্তিকালে মীরকাশেম ইংরাজঘেখী হইলে তাহাকে পদচ্যুত 
করিয়। পুনরায় মীরজাফরকে বাঞ্গালার সিংহামনে বসান হইল। 
৯৭৬৫ থুষ্টাবের জানুয়ারী মানে মীরজাফরের মৃত্যুর পরে তৎপুত্র 

নম উদ্দৌল। ইংরাজ কোম্পানীর সহিত সন্ধি হুত্রে আবদ্ধ হইয়া 
১৯২২১৯৯৯-৯ 

কক: 30001565 17150010 06009 92891 টা? 00) 183১ 186, 167. 

1 410901500০৮ 15 00, 21627, 
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ইংঘাজকে বঙ্গরাজ্য রক্ষার ভার সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করিলেন। নজম- 

উদ্দৌল! ইংরাজ কোম্পানীর বৃত্তিতোগী হইলেন। এদিকে এ সালের 

৯২ই আগস্ট তারিখে দিল্লীর বাদসাহও ক্লাইবকে জায়গীর স্বরূপ 
বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী অর্পণ করিলেন । * এ দেওয়ানী 

সনন্দই বাঙ্গালার ইংরাজ রাজত্বের প্রধান দলীল। তদবধি ইংরাজ- 

গণই বাঙ্গালার প্রকৃত শাসনকর্তা হইয়া পড়েন এবং মুশিদাবাদের 
নবাব-বংশ ইংরাজের বৃত্তিভোগ করিতে থাকেন । পুরাতন মুসলমানা 

ইমারত খসিতে তাঙ্গিতে লাগিল, ইংরাজের অভ্যুদয়ের সূঙ্গে বাঙ্গালার 

নুতন যুগ দেখ! দিল। যে বিপ্লবাগ্নি ছুই শত বৎসর ধরিয়া সমগ্র 
ভারতে প্রধূশিত হইতে ছিল, সেই বিগ্নবাগ্ি এতদিনে নির্বাপিত হইল । 
কিছুকালের জন্ত দেশে শান্তি সং্কাপিত হইল। বিশৃঙ্খলার মধো 
শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া! বণিক ইংরাজ ক্রমে শাসক ইংরাজে পরিণত 

হইলেন। মুসলমান শাসনের শেষ সময়ে বাঙ্গালার হুর্দশার কথা 

সকলেই জানেন, আলীবদ্রার শাসনসময়ে সেই দুর্দশার চরমাবস্থা ; 
তাহার পরে এ দেশে ইংরাঁজের শৃঙ্খলাস্থাপন প্রয়াস। সে প্রয়াস যে 

সাফল্যে পরিণতি লাত করিয়াছে সে জন্য.বাঙ্গালী ইংরাজের নিকট 

কৃতজ্ঞ। 
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_. অফম অধ্যায় । 

মহারাষ্টরীয় উপদ্রব বা! বর্গীর হাঙ্গামা। 
ইতিহাসে বর্গীরাই,মহীরাষ্থীয় বা মারহাট্টা নামে পরিচিত। ১৭২৯ 

খৃষ্টাব্দে মোগল বাদসাহ মহম্মদ সাহ মারহাট্টাদিগের প্রথম পেশওয়া 

বালাজী বিশ্বনাথকে “দারদশ্মুখী” ও “শওরাজী,- 
সহ দাক্ষিণাত্যের চৌথের (রাজস্বের চতুর্থাংশ ) 

স্বত্ব প্রদান করেন। তদন্ুসারে তাহার মোগল সাম্রাজ্যের সর্বত্রই 

চৌথ দাবী করে। এক সময়ে তাহাদের এরূপ দৌর্দাও প্রতাপ হইয়া- 
ছিল যে, লোকে ভাবিয়াছিল, তাহারাই একদিন ভারতের অধীশ্বর 
হইবে। কিন্তু পরিবর্তনশীল আোতশ্বিনীর ন্যায় তাগ্যলক্ীও বৈচিত্রময়ী। 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে এ উন্নতিশীল জাতির পতন আরম্ত হয়। মহারাষ্টরীয়- 
গণ তখন দস্যুবৃত্তিতে উন্মত্ত হইয়া চৌধ্ আদায়ের জন্ত দেশের চারি, 

দিকে দুর্দান্ত অশ্বারোহী সৈম্ত লইয়া মার্মার্! কাটু-কাট্ শবে ছুটা-ছুটি 

আরম্ত করে। পঙ্গপালের ন্যায় ঝাকে ঝাঁকে আসিয়া! গ্রাম ও নগরের 

উপর পতিত হয় এবং যাহা! কিছু পায় তাহাই লইয়া প্রস্থান করে। 

তাহাদের করাল গ্রাস হইতে ধন-সম্পত্তি রক্ষা করা তখন লোকের 
দায় হইয়াছিল। কত বিগ্রহ, কত ধন-রত্বাদি যে তাহাদের উপদ্রবে 
মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত হইয়াছিল তাহার সংখ্যা, নাই। এক্ষণে বাপী- 
কৃপ-তড়াগাঁদি খনন কালে যে সকল ধন-বত্বাদি আবিষ্কৃত হইয়া লোক- 

লোচনের বিল্ময় বিক্ষারিত করিক্না থাকে, তাহার্দের অধিকাংশই যে এ 
১৪ 

মারহাট্টা-অভ্যুদয় | 



২১০ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 

মারহাট্টাদিগের লুঠন ভয়ে মৃত্তিকা মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা 

নিঃসন্দেহে ধলা যাইতে পারে। 

নবাব মুশিদকুলী খাঁর মৃত্যুর পর যখন বঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন অরাজকতা 
বিরাজ করিতেছিল, সেই সময়েই মহা রাশ্্রীয়গণ সর্ব প্রথমে বাঙ্গালায় 

প্রবেশ করিয়া সর্ধক্র লুঠপাট আরম্ভ করে। তাহারা 

ভোশল! রাজার দেওয়ান ভাঙ্কর রাওর নেতৃত্বে 

চল্লিশ সহজ অশ্বারোহী সৈন্যের সহিত পঞ্চকোটের পার্বত্য-পথ দিদ্বা 

মেদিনীপুর, বর্ধমান, বাকুড়া প্রভৃতি স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। 

নির-বঙ্গের অন্যান্য জেল! সমূহে বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ্ না এবং পথ 

সকলও প্রায়ই কর্দমাকীর্ণ থাকায়, অশ্বারোহী সৈন্তের যাতায়াতের 

বিশেষ অসুবিধা দেখিয়া, তাহারা এই পার্বত্য-জেলা কয়টিতেই স্থারী 

ছাউনি? নির্দেশ করিয়াছিল । 

১৭৪০ খৃষ্টাব্দে আলীবদ্দী খা বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদারী 

পাইবার পর, উড়িষ্যার বিদ্রোহ দমন করিতে যুদ্ধ যাত্রা করেন। পথে তিনি 
যেদিনীপুরে . মেদিনীপুরের যে সকল জমিদার তাহার পক্ষাবলম্বন 
মোগলও বর্গীর করিয়াছিলেন তাহাদিগকে খেলাৎ ও উপটৌকন 

এখন মুদ্ধ। প্রদান করিয়া যৎকালে বালেশ্বরের অভিমুখে অগ্র- 
সর হইতে ছিলেন, সেই সময়, ময়ূরতঞ্জের রাজা সুবর্ণরেখার তীরে 
রাজঘাটে ত্বাহাকে বাধা প্রদান করেন। * নবাব মযুরভঞ্জের রাজার 

সেনাদল পরাভূত করিয়া সুবর্ণরেখ। নদ্রী পার হ'ন এবং ১৭৪১ খুষ্টাবের 

ফেব্রুয়ারী মাসে মহানদী তীরের শেষ যুদ্ধে বিদ্রোহিগণকে সম্পূর্ণরূপে 

পরাজিত করিয়া উড়িষ্যা অধিকার করেন। তখন শক্র পরাজিত 

বঙ্গে বর্গী। 
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মহারাস্্রীয় উপদ্রব বা বর্গার হাঙ্গামা। ২১১ 

সুতরাং আশঙ্কার কোন কারণ নাই মনে করিয়া, বিজয় গর্বোৎফুল্ল 

নবাব অধিকাংশ সৈন্যকে ই মুর্শিদাবাদ যাত্রার আদেশ দিয়া, যা পাঁচ 
ছয় সহত্র সৈনিক সঙ্গে লইয়া! যখন কানন-কুস্তলা-মহীর সৌন্দর্য্য 
দেখিতে দেখিতে ধীরে ধীরে রাজধানীর দিকে ফিরিতেছিলেন, সেই 

সময় মেদিনীপুরে অবস্থান কালে, নির্মেঘ গগনে চন্দ্রনাদের ন্যায় সংবাদ 

পাইলেন, চল্লিশ হাজার মহারাষ্টরীয় অশ্বারোহী লইয়া ভাস্কর পঞ্ডিত 

বাঙ্গালার প্রান্তে আবিভূতি হইয়াছেন। নবাব তখন মধ্যাহথ নমাজ 
করিতেছিলেন? তিনি এই পংবাদে ভীত ভাব না দেখাইয়া সদর্পে 

বলিলেন, “সেই কাফেরগণ কোথায়? জগতে কোথায় না আমি তাহা- 

দিগকে দণ্ডিত করিতে পারি ?” কিন্তু অত্যন্নকাল পরেই বুঝিয়াছিলেন, 

এ বিপদে দর্পের অবকাশ নাই। এ সৈন্তগণ সে সময় মাত্র বিংশ 

ক্রোশ ব্যবধানে ছিল। পার্ধত্য বন্তার মত তাহার প্রবলবেগে 

ময়ূরতগ্জ ও পঞ্চকোট তেদ করিয়! নবাবের দিকে দ্রুত গতিতে অগ্রসর 
হইতেছিল। মহাবা্ীয়-বাহিনী কর্তৃক তাড়িত হইয়া নবাব প্রথমে 

কাটোয়ায় ও পরে রাজধানী যুশিদাবাদে পলায়ন করিয়া নিরাপদ 
হন। এসময় আষাঢ়ের ঘন বরিষণ আরম্ভ হওয়ায় নবাব বর্ধাকালে 

বল সঞ্চয় ও মুশিদাবাদ রক্ষার উপায় বিধান করিয়াই ক্ষান্ত থাকিলেন। 
কিন্তু এ অবসরে মহারাই্্ীয় সৈন্ঠ পশ্চিম-বঙ্গের অনেক স্থানই অধিকার 

করিয়া লইল। মেদিনীপুরের ফৌজদার মীর কলন্দর বহু চেষ্টার পর 
দুর্গ রক্ষা করিলেন বটে, কিন্ত জেলার অধিকাংশ স্থানই মারহাট্রাদিগের 

করগত হুইল। শেষে শরতের অবসানে দেশে গমনাগমন স্ুসাধ্য 

হইলে ১৭৪২ খুষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে নবাব বহু সৈন্য লইয়। অগ্রসর 

হইলেন; মহারা্ীয়গণ সে আক্রমণ সহ করিতে না পারিয়া যে সকল 
স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছিল তাহ! পরিত্যাগ করিয়! পলায়ন করিতে 



২১২  মেদ্িবীপুরের ইতিহাস,। 

বাধ্য হইব । তাস্কর পঙ্িত পঞ্চকোটের মধ্য দিয়! প্রত্যাবর্তন কালে 

বাছের মধ্যে পথ হারাইলেন। তখন এ সকল সন্ত লইয়। নাগণুর প্রত্যা- 

কন অসম্ভব বুঝিক্। তিনি শ্বপক্ষাবলশ্বী মীর হবিবের উপর সৈন্ত চালন 

তার দিয়। স্বয়ং স্বদেশে গমন করিলেন । ' হুবিব সেনাদলকে বিশ্ুপুরের 
বন-মধ্য দিয়া লইয়! গিয়া! চন্দ্রকোণার প্রান্তর পার হুইয়৷ মেদিনীপুরের 
নিকট উপনীত হইলেন। কিন্তু নবাব তখনও তাহাদের অনুসরণে 

নিবৃত্ত হ'ন নাই জানিয়া তাহার! মেদিনীপুর ত্যাগ করিয়া উড়িয্যায় 

যাইয়৷ আশ্রয় লইল! ্ 

১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে রঘুজী ভৌঁশল! পুনরায় সেনাপতি ভান্কর পণ্ডিতকে 

সদলে বঙ্গে প্রেরণ করিলেন। পুনরায় পশ্চিম-বঙ্গ ত্রস্ত হইল। 
আলীবদ্ধী খ' মেদ্িনীপুরে ভাস্কর পণ্ডিত কর্তৃক 
আক্রান্ত হইলেন । কিন্তু বল প্রয়োগে মহারাষ্টরী়- 

গণকে প্রতিহত 'করিবার আশ! নাই দেখিয়া! তিনি 

বিশ্বাসঘাতকতা অবলম্বনের উদ্চোগ করিলেন । অতঃপর তিনি যে 

পন্থাবলঘ্ন করিয়া কুট রাজনীতিত্বের. পরিচয় দিয়াছিলেন তাহ] বড়ই 

স্বণিত। তিনি সন্ধির ভাণ করিয়। মহারাস্্ীয়-সেনাপতি ভাস্কর পঞ্ডিতকে 

স্বীয় শিবিরে নিমন্ত্রণ করিয়! লইয়] গিয়া তথায় মনুষ্য সমাজের চরম 
পাপের অভিনয় করিয়। সেবারের মত মারহাট্টাদ্রিগের বঙ্গের লীলা! ও 

ভাস্কর পণ্ডিতের মানব লীল! সমাপ্ত করিয়া দেন। সেনাপতির মৃত্যুর 
পর মারহা্টা সৈন্ঠ ছিনন-তিন হইয়া! স্বদেশে ফিরিয়! যায় । 1 

ইহার পর এ ঘটনায় অধিকতর উত্তেক্ষিত হইয়। মহারাষ্ত্ীয় সৈন্ত 

দলে দলে আপিয়া বাঙ্গালার উপর পতিত হয়। রঘুজী তৌশল! তান্কর 

মহ্ারাস্্রীয় সেনাপতি 
ভাস্কর পণ্ডিত। 

* রিয়াজ-উস্-সালাতীন,_-বাঙ্গালা অনুবাদ,স্-রামপ্রাণ গুপ্ত। 
+ রিয়াজ-উসৃ-সালাতীন--( অন্থরাদ )_-পৃঃ ৩৩৩ |. 



মহারা্্রীয উপদ্রব বা বর্গার হাঙামা। ২১৩ 

পণ্ডিতের মৃষ্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য অধিকতর জায়োজন করিয়া 
বাঙ্গালায় উপনীত হইলেন। মারহাট্টাগণ এইবার 

গর ম্ত্যাচার।  নবাধের ছুড়তির অন্য বাঙলার হততাগ্য অধি- 
বাসিগণের প্রতি অধান্নধ অত্যাচার আরম্ভ করিল। স্বনাষখ্যাত 
ধতিহাসিক শ্রীযুক্ত কালীগ্রসন্ন বনেনাপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন, 
“পৃথিবীর ইতিহাসে বর্বরোচিত নির্দয়তা ও তয্নাবহ অত্যাচায়ের যাহা 
কিছু নিদর্শন আছে, বর্গীর অত্যাচার তুলনায় তাহার কোনটি অপেক্ষ। 
অল্প ভীষণ নহে।” * বর্গাদিগের শাণিত তরবারির অগ্রভাগ হইতে 
আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা, হিন্দু, মুসলমান কেহই নিষ্কৃতি লাত করিতে 
পারে নাই। তাহারা গ্রাম, নগর পুড়াইয়া, শন্যের ভাগারে আগুন 
লাগাইয়া এবং শেষে মানুষের নাক, কান ও পুরস্ত্ীর স্তন কাটিয়া 
দিয়া নি্দয়রূপে বাঙ্গালার সেনা ও প্রজ্জাকুলকে সংহার করিতে আর্ত 
করে। 1 বিবিধ গ্রন্থ প্রণেতা স্ৃকবি শ্রীযুক্ত যোগী্রনাথ বস বি-এ 
মহাশয় মেদিনীপুরে বর্গীর অত্যাচারের একটি প্রাচীন কাহিনী 
অবলম্বন করিয়া “গৌরী পুজা” শীর্ষক যে কবিতাটি লিখিয়াছেন, 
উহা! পাঠ করিলে অশ্রু সম্বরণ করা যায় না। £ স্ুপবিত্র হিন্দু-খ্যাতি- 
বিশিষ্ট শিবাজী, বাজিরাও, ফার্ণাবিস্ প্রভৃতি মহামহিমাময় ব্যক্তিগণের 
শ্বজাতিবর্গের শেষ এইরূপ অধঃপতন হইয়াছিল। এই অধঃপতনই 
বোধ হয় সেই বিপুল অধ্যবসায়শীল মহারাই্রীয় শক্তির অবসানের 
একমাত্র কারণ। 
মেদিনীপুর জেলা বঙ্গ উড়িষ্যার সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত ধাকার 

«এ বাঙ্গালার ইতিছাস-_-অষ্টাদশ শতাবীয় লব্ষাবী আমল 
1 11010118--10667530108 17150071081 8৮75, [0, 753. 

রিয়াজ-উসূ-সালাতীন ( অন্থবাদ ) পৃঃ ৩৩৩| 
7 নব্যভারত, ছবাতিংশ এষ, উষ্ঠ সংখ্যা--১৩২১, আদ্গিন-ৃঃ নজীর 



২১৪ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 

এই প্রদেশটিই বিশেষরূপে বর্গাদিগের অত্যাচার সহ করিয়াছিল। 
_.. নবাব আলীবদ্দী এই কারণে এই সীমান্ত প্রদেশ- 

০77 টিকে সুরক্ষিত করিবার জন্য স্বীয় জামাতা মীর- 
জাফর খাঁকে পূর্বপদ সামরিক বিভাগের দেওয়ানী 

ব্যতীত উড়িষ্যার নায়েবী এবং মেদিনীপুর ও হিজলীর ফৌজদারী 
অর্পণ করিয়া তাঁহাকে মেদিনীপুরেই প্রতিিত করিয়াছিলেন । মীর- 

জাফরের অধীনে সাত হাজার অশ্বারোহী ও বার হাজার পদাতিক 

ছিল। তিনি মেদিনীপুরে উপনীত হইয়া প্রথমে এক দল মাবহাট্রা 
ও বিদ্রোহী আফ গানকে পরাভূত করিলেন ; তাহারা বালেশ্বরে পলায়ন 

করিল। কিন্তু জানোজী বহু মারহাট্র! সৈন্ত লইয়া আসিতেছেন, এই 

সংবাদ পাইয়া মীরজাফর আর অগ্রসর হইতে সাহসী হইলেন না; 
পরন্ত বর্দমানে ফিরিয়া গেলেন। মারহাট্রারা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিল। 
অত:পর বর্ধাকালে জানোঁজী মেদিনীপুরে ফিরিয়া শিবির সংস্থাপন 

করিলেন। মুসলমানদিগের পরিত্যক্ত ছুর্গ তাহার অধিকার তুক্ত 

হইল। পর বৎসর ১৭৪৯ খষ্টাবন্দেও তিনি মেদিনীপুরে অবস্থান করিয়া- 

ছিলেন। পরে মীর হবিবের অধীনে এক দল সৈন্ত রাখিয়া তিনি' 

তথা হইতে নাগপুরে প্রত্যাবর্তন করেন। এ সময় মাবহাষ্ট্রীগণ 

হিজলীর অন্তর্গত সাহবন্দর, ভোগরাই, জলামুঠা, পটাশপুর প্রভৃতি 

কয়েকটি স্থানের জমিদারগণের জমিদারী অধিকার করিয়া 

লইয়াছিল। হিজলী ও মেদিনীপুরের নিকটবর্তী মারহাট্টাদিগের 
অধিরুত স্থান সমূহ বালেশ্বরের মহারাষ্্ীয় ফৌজদ্রারের অধীন ছিল; 
উক্ত ফৌজদার কটকের সুবাদারের এবং স্ুবাদার বেরারের রাঙ্জার 
অধীন ছিলেন । 

বর্তমান বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত 'রায়বনিয়া গড়? নামক প্রাচীন 



মহারাদ্্রীয় উপদ্রব ব৷ বর্গীর হাঙ্গাম৷। ২১৫ 

দর্টটি তৎকালে মহারাষ্্ীযদিগের এ প্রদেশের একটি প্রধান্ন সেনা 

নিবাস ছিল। মেদিনীপুর জেলার অন্তর্থত দাতনের 

রায়বনিয়া ছর্গ। নিকটবর্তী স্বর্ণরেখা নদী পার হইয়া প্রায় চার. 
ক্রোশ পথ অতিক্রম করিলেই রায়বনিয়া দুর্গটি দৃষ্টিগোচর হয়। এ 
র্গের পূর্বতন পরিখার চিহ্ন বর্তমান গড়ের এক ক্রোশ অন্তর হইতে 
চতুদ্দিকে বৃত্তাকারে বর্তমান আছে। কিন্তু সকল গড়খাই প্রায় পরিপূর্ণ 

হইয়। উঠিয়াছে, উহাদের অভ্যন্তরে এক্ষণে ধান্তাদির চাষ হইতেছে। 

গড়ের & সকল চিহু অতিক্রম করিলে প্রথম দ্বারে উপনীত হওয়া 
যায় | এই দ্বারের নিকটবত্বী পরিখা ভয়ানক গভীর ও প্রশস্ত। ধর 

দ্বিতীয় পরিখাটির উপরিভাগে প্রস্তর নির্মিত বৃহৎ সিংহদ্বার। দ্বারের 

উভয় দিকে পাঁচ ছয় হস্ত প্রশস্ত প্রস্তর নির্মিত প্রাচীর । এ দ্বার 

অতিক্রম কারলে বহু সংখ্যক শালবৃক্ষ সমাচ্ছন্ন এক ভূথগ্ড দৃষ্টিগোচর 

হয়। এ ভূখণ্টির দৈর্ঘ্য প্রায় দুই মাইল এবং প্রস্থ প্রায় অর্ধ মাইল। 

গড়ের চারিপার্খেই প্রস্তর নিন্সিত চারিটি সিংহদ্ধার আছে। এই বিভাগের 

পরে আর একটি পরিধা দৃষ্ট হয়। পরিখার পার্থে অত্যুচ্চ মৃত্তিকা 

স্ূপ। এ স্থান এত উচ্চ যে, উহার উপরে অধিরোহণ করিলে ঈীতনের 

গৃহাদি দেখা যায়। এক্ষণে সে স্থানে উঠিবার ভাল পথ নাই, বৃক্ষ 
লতাদ্ি আশ্রয় করিয়া উঠিতে হয়। স্থানটি জঙ্গলাকীর্ণ; নানাপ্রকার 

হিংস্র জন্ততে পূর্ণ। এস্থানটি অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইলে আর 

একটি পরিখা! ও এক বৃহৎ ভূখণ্ডে উপনীত হওয়া” যায়। এ স্থানে 

রূপাদিঘী নামে একটা দীর্ধিক। আছে। উহার দৈর্ধ্য প্রায় অর্ধ যাইল 
এবং বিস্তারও তদনুরূপ। দীর্িকার পাহাড়ের উপর একটি সুরৃহৎ 
অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে একটি জীর্ণ গৃহে পাষাণময়ী 
এক কালী মুদ্তি জআাছেন। দেবীর হস্তে প্রস্তর খোদিত বৃহৎ নৃমু, 



২৯৬ মেদিনীপুরের ইতিছাস। 

সন্ভুথে প্রস্তর বিনির্শিত বৃ এবং প্রস্তর খোদ্িত মহাকাল ভৈরবের 

প্রতিমূ্তি। এ প্রদেশের প্রাচীন লোকের নিকট অবগত হওয়া যায় 
ঝে, সর্গটি পরিত্যক্ত হইলে উহ! দস্থ্য তন্করের জাবাস স্থানে পরিণত 

হইয়াছিল এবং তাহারা কালীপুজার রজনীতে এ পাধাপময়ী মৃত্তির 
সপ্থুথে নরবলি প্রদান করিত। পাঁধাঁণমমী প্রতিমার কয়েকটি অঙ্গুলী 
ভগ্ন হইয়া গিল্লাছে, তাহার ভোগ পৃজাদিও এক্ষণে আর বথা-নিয়মে হয় 
না। তিনি এক্ষণে গতীর অরণ্যে জীর্ঘ গৃহে বাস করিতেছেন । হ্বাহারা 
এই দেবী-প্রতিম! সংস্থাপন করিয়াছিলেন তাহাদের সুখ, সৌভাগ্য, 
পরাক্রম অতীতের অন্ধকারময় গর্ভে বিলীন হইয়া! গিয়াছে । কালআোতে 

কত রাজা; কত সম্রাট, কত সাম্রাঙ্জ ভাসিয়৷ গিয়াছে কিন্তু অতীত 

সাক্ষী পাষাণমরী অগ্ভাপি দেই প্রাচীন গৌরবের প্রদদীপ্ত মহিমা ঘোষণ। 
করিতেছেন । * 

রায়বনিয়। হুর্ণটি বঙ্গ ও উড়িব্যার সীমান্ত প্রদেশের হিন্দুর একটি 

প্রধান কীর্তি-চিহ্ু। কিন্ত কত দিন,.হইল, কাহার দ্বারা যে উহা! নির্মিত 

হইয়াছিল তাহা! সঠিক বলা যায় না। জনশ্রুতি 

টি রা ব্রা মহাভারতোক্ত বত্দেশীবিপতি বিরাট রাজা 

উহ্ার প্রতিষ্ঠাতা । জনক্রতি যাহাই থাকুক, 

যহাভারতীয় কালের মতস্তদেশাধিপতি বিরাটের সহিত যে উহার 

কোন প্রকার সম্পর্ক ছিল না তাহা আমর! নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। 

আমাদের অনুমান এ বিরাট রাজ! ভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন। প্রাচ্য-বিস্তা 

মহার্ণব গ্রযুক্ত নগেকআ্নাথ বসু মহাশয় কোটদেশাধিপতি বিরাট গুহ 

নামক জনৈক রাজার নাম আবিষ্কার করিয়াছেন। 1 বিরাট কোট- 
পাপা ০ 

ক নারায়ণগড় রাজবংশ- জীযুক্ত ত্রেলোক্যনাথ পাল, পৃঃ ৫৪-৫৫। 
1 বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস--রাজন্তকাও, প্রথম ভাগ--পৃঃ ৩১৪ । 



মহারাস্্রীয় উপদ্রব ব! বর্গার হাঙ্গাম।। ২১৭ 

দেশ বা কোটটবী দেশের রাজ! ছিলেন। উড়িষ্যার গড়জাত অঞ্চল 

এক সময় কোটটবী বা! কোটদেশ নামে পরিচিত ছিল। আইন-ই- 

আকবরীর সময় কোটদেশ কটক সরকারের অন্তর্গত ছিল দেখা যায়। 

রামচরিতের টীকায় কোটটবী দেশের অধিপতি বিরাটের নাম আছে। 

নগেন্্ বাবু অনুমান করেন, পূর্বোক্ত রায়বনিয়া গড়েই এই বিরাট 
রাজার রাজধানী ছিল । আমারাঁও তাহাই অনুমান কার। পরবস্তি- 

কালে গঙ্গবংশীয়গণ উৎকলের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলে উহা তাহা- 

দের হস্তগত হয়। উৎকলাধিপতি নরসিংহ দেব উহার পুনঃ সংস্কার 

করিয়। উহাকে স্ুদৃঢ়ক্ূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। গঙ্গবংশীয়দিগের সময় 

উহা উড়িষ্যার সীমান্ত প্রদেশের একটি প্রধান হুর্গ ছিল। 

মুসলমান তিহাসিক মিনাহাজ উদ্দীনের গ্রন্থে কটাসিন নামক 
একটি দুর্গের নাম পাওয়। যায়। * বাঙ্গালার স্থুলতান ইজুদ্দীন তোগ্রল 

তোগান খ'1 ৬৪১ হিজিবরায় ( ৯২৪৩ খষ্টান্ ) একবার উড়িষ্যা আক্রমণ 
করিতে আসিয়া উৎকলাধিপতি প্রথম নরসিংহ দেবের হিন্দু সৈন্তের 

হস্তে এঁ স্থানে বিশেষ লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। সে 

সম্বন্ধে তিহাঁসিক রজনীকান্ত চক্রবর্তী মহাশয় 
লিখিয়াছেন, “বখ.তিয়ারের সপ্তদশ অশ্বীরোহীর নবদ্বীপ অধিকারকে 

যদি সত্য বলিয়! স্বীকার কর যায়, তাহা হইলে সে লজ্জার হাত হইতে 

উদ্ধার পাইতে হইলে কটাসিনের যুদ্ধের উল্লেখ করা যাইতে পারে। 

এই যুদ্ধে আড়াই শত হিন্দু সেনার দ্বার। পঞ্চাশ হাজার পাঠান সেনার 

পরাভব হইল। ইহা! অসতর্ক রাজপুরী আক্রমণ নছে।” 1+ কেহ কেহ 

কটাসিন দুর্গ । 

বলেন, মুসলমান ধতিহাপিকগণ কটাসিন নামক যে দুর্গের নাম করিয়া- 

ক তবকাৎ-ই-নাসিবীর ইংরাজী অন্নবাদ-_পৃঃ ৫৮৭| 
+ গৌড়ের ইতিহাস-_দ্বিতীয় ভাগ-_পৃঃ ১৯। 



২১৮ মেদিনীপুরের ইতিহাস | 

ছেন, উহারই বর্তমান নাম রায়বনিয়া গড় । * আবার কেহ কেহ বলেন, 

কটাসিন দুর্গ এক্ষণে কটাসিংহ নামে পরিচিত এবং উহা কটক 

জেলার অন্তর্গত ও মহানদীর তীরে অবস্থিত । + তবকাৎ-ই নাসিরীর 

বর্ণনার সহিত মিলাইয়া দেখিলে বোধ হয় যে, জাজনগর রাজ্যের 

সীমান্তেই কটপিন ছুর্গটি অবস্থিত ছিল। কিন্ত কটাসিংহ জাজনগর- 

রাজ্য ব| উড়িষ্যার মধ্যস্থলে অবস্থিত। পরস্ত রায়বনিয়! গড়টিই উৎ- 

কলের সীমান্তে অবস্থিত দেখা যায়। প্রীচ্যবিগ্ঠামহার্ণৰ নগেন্্র বাবুও 

রায়বনিয়ী গড়কেই কটাসিন দুগ বলিয়া মনে করেন। £ 

মীরজাফর থা মাঁরহাট্রাদিগকে দমন করিতে পাঁরিলেন ন1 দেখিয়। 

১৭৫০ খুষ্টাবে স্বয়ং নবাব আলীবদ্া খ" মেদিনীপুরে উপস্থিত হইলেন । 

যাহাতে শক্রর! ভবিষ্যতে আর এদিকে আসিতে 

না ৪ নাপারে সেইরূপ ব্যবস্থা! করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া 

নবাব স্থির করিলেন যে, তিনি সেনা সন্নিবেশ করিয়া 

মেদ্রিনীপুরে কিছুকাল অবস্থিতি করিবেন। তাহার আগমন সংবাদ 

পাইয়া মারহাষ্টাগণ এবার আর যুদ্ধ না করিয়া উড়িষ্যায় পলায়ন কবিল। 

সিরাজউদ্দৌলা একদল সৈনিকসহ মারহাট্রা্দিগের পশ্চান্ধাবন করিয়া 

বালেশ্বরে উপস্থিত হইলেন এবং যুদ্ধে জয়লাত করিয়া প্রত্যাব্বত্ত হইলেন। 

প্রিয় দৌহিত্র সিরাজকে ছুর্দান্ত মহাবাষ্ীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে 

পাঠাইয়া নবাবও নিশ্চিন্ত ছিলেন না; তিনিও তাহার সেনাদল সহ 

সিরাজের পশ্চাতেই যাত্রা করিয়াছিলেন। পথে নারায়ণগড়ে সিরাজের 

সেনাদলের সহিত নবাবের সেনাদলের সাক্ষাৎ হইল। সিরাজ স্গেহশীল 

* নব্যভারত--পঞ্চবিংশ খণ্--চতুর্থ সংখ্যা। 
+ তবকাৎ-ই-নাসিরীর ইংরাজী অন্থবাদ--গৃঃ ৫৮৮ | 
1 বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গত্রিকা1--১৬শ ভাগ-_পৃঃ ১৩২। 



মহারাই্ীয় উপদ্রব বা বঙ্গ হাঙ্গাম!। ২১৯ 

মাতামহের চরণ বন্দনা করিলেন । বিজয়ী দৌহিত্রকে পাইয়! নবাবের 

দয় আনন্দে পূর্ণ হইল । সম্মিলিত সেনাদল কিছুদিন মেদ্দিনীপুরেই 
শিবির সন্নিবেশ করিয়া রহিল । * 

এদিকে মারহাট্রাগণ ভিন্ন পথে রাজধানী মুশিদা বাদাতিমুখে অগ্রসর 
হইতেছে অবগত হইয়। নবাবও মেদিনীপুর' ত্যাগ করিয়া অগ্রসর 

হইলেন। কিন্তু কিছুদুর অগ্রসর হইয়া মারহাট্রাদিগের আর কোন 

সংবাদ মা পাইয়া ফিরিয়া আসিলেন; সিরাজ মুশিদাবাদে প্রেরিত 
হইলেন। নবাব মেদিনীপুর ছুর্গেই বর্ষা যাপনের সংঙ্কল্প করিয়া 

ুর্গের সংস্কারে ও পরিবর্দনে উদ্যোগী হইলেন এবং পুরস্ত্ীবর্গকে 
মুশিদাবাদ হইতে আনিতে পাঠাইলেন। এদিকে বর্ধাকালের জন্য 
আবশ্যক উপাদান সংগ্রহ করিতে সেনাদলও আদিষ্ট হইল। সৈনিকগণ 
ও কর্মচারীর] ভাবিয়াছিল যে, অভিযানের শেষে তাহার! স্বদেশে 

ফিরিয়া আবার পারিবারিক স্ুখসস্তোগ করিতে পারিবে, কিন্তু 

এক্ষণে সে আশার অবসান হইল দেখিয়! তাহারা মনে মনে অসস্তষ্ট 

হইলেও অগত্য! অনন্টোপায় হইয়া! সকলেই বাসস্থান নির্মাণে ব্যাপৃত 

হইল। তবে সকলেই মনে করিয়াছিল যে, বর্ধাকালের মধ্যে আর 

যুদ্ধ করিতে হইবে না। কিন্তু তিন্ন দিক হইতে বিপদের সংবাদ 
আসিল-_সিরাজউদ্দৌল! স্বাধীনতা ঘোষণ! .করিয়া পাঁটনা অভিমুখে 
অগ্রসর হইয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়। আলীবদ্দী থা ব্যন্ত হইয়া 

মুশিদাবাদে গমন করিলেন এবং তথা হইতে পাটনায় রওনা হইলেন। 
মীরজাফর খা! ও রাজা! ছুর্নতরাম সেনা পরিচালন ভার লইয়া রহিলেন। 

এই স্থযোগে মারহান্টাগণ পুনরায় অত্যাচার আরম্ভ করিয়া দিল। 

ক্রমাগত গুরুতর পরিশ্রমে বৃদ্ধ নবাব আলীবদ্দীর স্বাপ্ঠ্যতঙ্ন হ্ইয়া- 



২২০ মেদিনীপুরের ইতিহাস? 

গিয়াছিল; তিনি অগত্যা যুদ্ধে শ্রান্ত হইয়া, পর বৎসর ১৭৫১ 

খুষ্টাকে, মারহাট্টাদিগের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য 

হইলেন। স্থির হইল, নবাব রঘুজী ভোশলার 
সেনাদলের বকয্বা পাওন! বাবদে সুবর্ণরেখা নদীর অপরপার পর্য্যন্ত 

সমগ্র উড়িস্তা প্রদেশ মাধহাট্রাদ্িগকে ছাড়িয়া দিবেন এবং বাৎসরিক 

বার লক্ষ করিয়া টাক! তাহাদিগকে দিতে থাকিবেন। তাহা হইলে 

মারহান্টীরা আর বাঙ্গালায় পদার্পণ করিবেন । * এই বন্দোবস্ত 

কয়েক বৎসর কাজও চলিল। . 

ইহার পর ১৭৬ খুষ্টাব্ধে নবাব মীরজাফরের শাসনকালে যখন 
বঙ্গে আবার নিরবচ্ছিন্ন অরাজকতা বিরান করিতে ছিল, একাদকে 

বঙ্গের সিংহাসন লইয়! মীরকাশেষের ষড়যন্ত্র ও অন্য দিকে বঙ্গের 

পুনরুদ্ধারের জন্য দিল্লীর বাদসাহ সাহ আলমের 

মারহাটার সন্ধি- বঙ্গ আগমনে যখন সকলে ব্যতিব্যস্ত ছিল, 
ন্ আর সেই সময় দুর্দীস্ত যহারাষ্টীযগণ শ্রীতট্ নামক 

নায়কের অধীনে মেদিনীপুরে প্রবেশ করিয়। দেশ- 

বাসীকে পুনরায় সন্তস্থ করিয়া তুলে। তাহারা বাঙ্গালার ন্যায়সঙ্গত 
অধিপতি বাদসাহ সাহ আলমের পক্ষে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে, এই 

কথ। প্রকাশ করিয়। নবাবের মেদিনীপুরের প্রতিনিধি খোসাল সিংহকে 

পরাজিত করিয়ী মেদিনীপুর অধিকার করে। এ মহারা্ীয় দলের 

আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য নবাব-জামাত। মীরকাশেম একদল 

নবাবী সৈন্তসহ মেদিনীপুর অঞ্চলে প্রেরিত হ'ন। কিন্ততিনি তখন 
কোম্পানীর অধ্যক্ষগণের, সহিত ঘড়যন্ত্র করতঃ বাঙ্গালার সিংহাসন 

লাতের জন্য শ্যন্ত থাকায় এ মহারাই্রী়-দলন ব্যাপারে মনোযোগ দিতে 

* বাঙ্গালার ইতিহাস-__নবাবী আমল-_-পৃঃ ১৬৯। 

আলীবঙ্গধর সন্ধি। 



মহারাসীয় উপত্রব বা বঙগীর হাঙ্গামা। ২২১. 

পারেন নাই এই সুযোগে মারহাট্রার৷ মেদিনীপুরের উত্তর অঞ্চল 
পর্য্যন্ত অধিকার বিস্তৃত করে এবং ক্ষীরপাই হইতে কলিকাতা ও 

হুগলীতে এবং বিষুপুর হইতে মুশিদাবাদাতিমুখে সৈন্য পাঠাইয়া 
কলিকাতা আক্রমণ এবং বাদসাহের সৈন্দলের সহিত সম্মিলনের 

সুযোগ অন্বেষণ করিতে থাকে । ইহাতে কলিকাতার ইংরাজগণ ভয় 

পাইয়। সমরসজ্জী করেন । এ সময় কলিকাতার “মারহাট্রা খাত, নামক. 

গড়টি কাট! হয় এবং কোম্পানীর কর্মচারী নহেন এরপ অস্ত্রধারী ভারত- 
বাসিদিগকে কলিকাতা ত্যাগ করিতে আদেশ দেওয়া হয়। কারণ 

জনরব উঠিয়াছিল যে, রাজ] ছুর্লভরাম মারহাট্রাদিগের সহিত ষড়যন্ত্রে 
কাজ করিতেছিলেন এবং দুর্লতরামও তখন কলিকাতাতেই ছিলেন । 

যাহা হউক, বাদসাহ সে সময় তাহার বিরুদ্ধে প্রেরিত ইংরাজ সৈম্তের. 

সহিত যুদ্ধ করা যুক্তিসঙ্গত নহে মনে করিয়া পাটনায় প্রত্যাবর্ণন 
করেন এবং এদিকে ইংরাজ সেনানায়ক কাণ্তেন হোয়াইট ও একদল. 
সৈন্ত লইয়া গিয়! মেদিনীপুরে শৃঙ্খলাস্থাপন করেন । * 

এই ঘটনার অত্যল্লকাল পরেই মীরকাশেমের সহিত সন্ধির সর্থবানু- 

সারে চাকল৷ মেদিনীপুরে কোম্পানীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এ 

সময় মহারাষ্ট্রীয় দলপতি শ্ত্রীতট্র নবাব আলীবদ্ ধার সময হইতে 

উড়িষ্যা প্রদেশ তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া 
সি হইয়াছে বলিয়া মেদিনীপুর চাকলায়ও চৌথের 

7... দাবী করিয়া কলিকাতায় ইংরাজ গবর্ণরের নিকট 
পত্র লিখিলেন। গতর্ণর উত্তর দিলেন, মেদিনীপুর উড়িষ্যার অস্ত- 
ভূ্তি নহে, সুতরাং মহারাই্্ীয়গণের এরূপ দাবী স্তায়সঙ্গত নহে। 

ইংরাঞ্জ গ গবর্ণরের পুর্বোক্তরূপ উত্তর পাইয়া ১৭৬১ ৃষ্টাব্দের জানুয়ারী 
শপশশাশাীশিশীপপ 

* ক যার ও চ0750015 01 009 7350£81 এও), 100. 289-95, 319. 



২২২ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 

মাসে মারহাট্টার! দ্বিগুণ উৎসাহে মেদিনীপুর. আক্রমণ করিলে, 
মেদিনীপুরের ইংরাজ কুীর রেসিডেণ্ট জন্ষ্টোন সাহেব বিপন্ন হইয়া 
কলিকাতায় সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। * কলিকাতা হইতে 

একদল ইংরাজ. সৈন্ঠ আসিলে মারহাক্টাগণ সরিয়া পড়িল। এইরূপে 

উত্যক্ত হইয়। ইংরাজ কাউন্সিল্ কল্পন। করিয়াছিলেন যে, কটক পর্য্যন্ত 

সৈন্ত পাঠাইয়। মারহাট্টাদ্দিগকে বিতাড়িত করা হইবে । কিন্তু পৰে 

কাউন্সিলে বিষম মতভেদ উপস্থিত হওয়ায় এ কল্পনা আর কার্যে 

পরিণত হইতে পারে নাই। 
১৭৬৪ খৃষ্টাব্ধের ডিসেম্বর মাসে মারহাট্টাগণ ইংরাজ রাজ্যের সীমার 

সন্নিহিত প্রদেশ আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে পুনরায় আগমন করে। 

তন্লিবারণের জন্ বিস্তর ইংরাজ সৈন্য প্রেরিত হুইয়াছিল। + সেনা- 

নায়কগণের মধ্যে মেজর চ্যাপ মেনের নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ । ইনি কয়েকটি 

যুদ্ধে জয়লাভ. করিয়! মারহাট্রাদিগকে সেবার দমন করিয়াছিলেন। 
প্র সময় নারায়ণগড়ের জমিদার রাজ! পরীক্ষিত পাল কোম্পানীর 

বিশেষ সাহাধ্য করিয়াছিলেন। মেজর চ্যাপ মেন সাহেব ১৭৬৪ খুষ্টাব্ধের 

১৩ই জানুয়ারী তারিখে রাঁজ। পরীক্ষিতকে যে পত্র লেখেন তাহার 

সারমর্ম এইরূপ আপনার বিশ্বস্ততা ও দক্ষতাগুণে আমি বিশেষ 

উপরূত হুইয়াছি। অতি সত্বর মহাপ্রাট্ীয়নগণের উপদ্রব নিবারণের 

জন্য বিশেষ উদ্ভোগ হইতেছে ; উহাদিগকে দমনের জন্য অত্যল্প দিনের 

মধ্যেই একদল ইংরাঁজ সৈন্য স্ববর্ণরেখা তীরে ছাউনি করিবে । অতএব 

আপনি উপযুক্তরূপ রসদ সংগ্রহের জন্য বিশেষ মনোযোগী হইবেন। + 
7 1100855 8০০০:৭৩, 109. 263-264. 
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মহারাস্ীয় উপদ্রব বা! বর্গার হাঙ্গামা । ২২৩ 

ইহার পর পুনঃ পুনঃ কোম্পানীর সৈন্ত কর্তৃক বিতাড়িত হইলেও 

যারহাট্রাগণও পুনঃ পুনঃ মেদ্িনীপুরে আসিয়া উপদ্রব করিতে ছাড়ে 
নাই। কোম্পানীর সৈন্ত তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর 

হইলেই তাহার! নিবীড় বনপ্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিত, আবার এ 
সকল সৈন্ত পশ্চাদ্গমন করিলেই উহার। বাঙ্গালার সীমানায় উপস্থিত 

হইয়া লুটপাট ও ঘোরতর অত্যাচার আরম্ভ করিয়া দিত। ধূর্ত মহা- 
রাষ্টীয়গণ এইরূপ কুটীল নীতি অবলম্বন করিয়া দেশবাসীকে ব্যতিব্যস্ত 
করিয়া তুলিয়াছিল। কোম্পানীর ইংরাজ কর্মচারিগণও এরূপ আচরণে 

একেবারে বিব্রত হইয়া পড়িয়া ছিলেন। ১৭৬৮ সালের সরকারী চিঈ 

হইতে জানা যায় যে, তত্পূর্বে মারহাট্রাগণ অনেকবার মেদিনীপুরের 
রেসিডেণ্ট জন্ষ্টোন সাহেবকে আক্রমণ করিয়াছিল। 

এঁ সময় মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত পটাশপুর পরগণা লইয়াও 

কোম্পানীকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। ইংরাঁজ ও মারহাট্রা- 
দিগের অধিকারের স্বাতাবিক সীমা! ছিল নুবর্ণরেখ! নদী। এঁনদীর 

বামদিকে কোম্পানীর ও দক্ষিণদিকে মারহাট্রা- 

পটাশপুরে বর্গী।  দিগের অধিকার ছিল। কিন্তু কোম্পানীর অধি- 
কারের মধ্যে পটাশপুর পরগণায় মাবহাট্রাদ্িগের অধিকার ছিল। * 

সেইরূপ মারহাট্রাদ্দিগের অধিকারের মধ্যে ভেলোরাচোর নামে এক 

পরগণা কোম্পানীর অধিকার-তুক্ত ছিল। এই শ্ৃত্রে নানাকারণে 

পরস্পরের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ ঘটিত। মারহান্রাদ্িগের অধিকারে 

বিস্তর লাঠিয়াল ও দস্যু তন্করের বাঁস ছিল এবং ইংরাজাধিকারের যত 
সপ 

*. ৮[2085007--451155701 00120 £80650. 00081 087220800 ইৃঙাণ 
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২২৪ মেদিনীপুরের ইতিহাস্। 

অপরাধী, হুষ্টলোক, জেল পলাতক,সঙ্গতীহীন অধমর্ণ ইত্যাদি অসচ্চরিত্র 
লোক মহারাষ্ীয় অধিকারে আশ্রয্ লইত। স্তায়-বিচার করিস 
কাহাকেও দণ্ড দিবার উপায় ছিল না। এই কারণে ক্রমশঃই ইংরাজ 

রাজ্যের প্রজাসংখ্যা হাস হইয়া মারহাট্টাধিকারে বৃদ্ধি পাইতে ছিল । * 
এই সকল অস্থবিধা ও অশান্তির প্রতিবিধান করিবার জন্য 

মেদিনীপুরের তাৎকালিক রেসিডেন্ট তাক্ষিটার্ট সাহেব অমর্শা হইতে 
১৭৬৭ খুষ্টান্দের ৫ই মে তারিখে কোম্পানীর কাউন্সিলের সভাপতি 
তেরেলেষ্ট, সাহেবের নিকট যে পত্র লিখেন তাহাতে প্রস্তাব করিয়া 

পাঠান যে, কোম্পানীর অধিরুত সুবর্ণরেখার দক্ষিণে অবস্থিত তেলোরা- 

চোর পরগরণার সহিত মহারাষ্থ্ীয়দিগের অধিরুত পটাশপুর পরগণার 
অদল-বদল করিলে ভবিষ্যতে আর উভয় পক্ষের বিবাদ-বিসম্বাদের 

বিশেষ কারণ থাকিবে না । + উত্তরে কাউন্সিলের সভাপতি তেরেলেষ্ট 

সাহেব. ২৭ শে মে তারিখে লিখেন, মারহাট্রা্দিগের নিকট হইতে সমগ্র 
উড়িষ্যা, লইবার কথ! চলিতেছে, তাহা হইলে পটাশপুর মেদিনীপুরের 
রেসিডেপ্টের অধীন করা হইবে । 2 ১৭৬৬ খুষ্টাৰ হইতে ক্লাইব এই 

প্রস্তীব করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু উহা কার্ষেয পরিণত করা হয় 

নাই। ণ ১৭৬৫ থুষ্টান্দের এপ্রিল মাসে মারহাট্টার! পুনরায় মেদিনীপুর 

অঞ্চলে উপদ্রব করিবার চেষ্ট। করিয়াছিল। শ্রীভট্রের অধীনে একদল 
মারহাট্র। সৈন্য সাতটী কামান লইয়! পটাশপুরে উপস্থিত হয় এবং কোম্পা- 

নীর দেশীয় সৈন্যকে হস্তগত করিয়া এক বিদ্রোহের স্থষ্টি করে। £ 

%্: 12110015 20695 01] 016 1315601 01 1$11017819016, 71, 28-29. 

+.176]7)1771615 21100919016 7২ ০00105? [763-1767, 0. 745. 

1. £1:1010618 11101791907 7২০০0108 7763-7767+ 70, 150. 

পা 2151256516৮, 48101700015 7, 52. 

8. £5103106075 11110119016 [₹9০0105 7763-1767, 17. 142. 
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- এই ঘটনার অত্যক্পকাল পরে কটকের মহারাষ্্রীয় জুবাদার 'সুক্ষাজী 
গনায়স্ এতদূ অঞ্চলে চৌধ্ আদাগ্ের আদেশ প্রচার "করেন । কিন্ত তাহা 

7... আদায় না হওয়াতে তিনি তৎকালীন ময়ূরতঞ্জের 
১ ০ রাজাকে লিখিয়া পাঠান যে, বর্ধাকালে তিনি যুদ্ধ 

যাত্রা করিবেন। এই ভয়াবহ সংবাদ যেদিনীপুরে 

পৌছিলে মেদিনীপুরের অধিবাসীবর্গের প্রাণে ভয়ানক আতঙ্কের 

সধশর হয়। মেদিনীপুরের ইংরাজ রেসিডেন্ট এই সংবাদ পাইয়া 
১৭৬৮ খুষ্টান্দের ১৫ই জুলাই তারিখে বঙ্গদেশের গবর্ণার জেনারেল 

ভেরেলেষ্ট সাহেবকে এক পত্র লিখিয়া এ সংবাদ প্রদ্দান করিয়াছিলেন । 
এ পত্রে লিখিত ছিল যে, মহারাইীয় কুবাদার সুন্ধাজীর সেনাপতি 

নিলু পণ্ডিত বার হাজার অশ্বারোহী, ছয় হাজার পদাতিক ও এক হাজার 

বন্দুকধারী সৈন্ঠসহ অচিরে বঙ্গদেশ আক্রমণ করিবে । তাহার লিখিত 

১৭৬৯ খুষ্টান্দের ২৮ শে ফেব্রুয়ারী তারিখের পত্রেও মারহাট্া আক্- 

মণের কথ। ছিল । * 

এ প্রকাণ্ড সৈম্তদল যথাসময়ে সুবর্ণরেখ! নদী পার হইয়। বঙ্গদেশেরঁ 

সীমায় উপস্থিত হয় এবং সমগ্র মেদিনীপুর প্রদেশকে . ধবস্ত বিধ্বস্ত 
করিয়া বর্ধমানের দিকে অগ্রসর হয়। এ সৈন্যদল কর্তৃক পশ্চিম বাঙ্গালার 
অধিকাংশ স্থানই আক্রান্ত হইলেও মেদিনীপুর জেলা বিশেষতাবে' 

ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। তাহাদের ভীষণ অত্যাচারে মেদিনীপুর শ্রীহীন 

শ্বশানে পরিণত হুইয়াছিল। শন্তের অভাবে, ক্ষুধার আলায়, মনুষ্য 

কলাগাছের তেউড় এবং পরশুত্বী খড় ও পোয়ালের অভাবে গাছের 

পাতা তক্ষণ করিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়াছিল। যখন তাহাও জুটে নাই 

তখন লোকে গৃহ, গ্রাম ও আত্মীয়-স্বজনের মায়া কাটাইয়া বে যেদিকে 

গজ [11001060হ5 স0757805 সৃহজান্ত ইকন্ছিদকর ৪, 87 এ 

১৫ 



২২ _ হেদিনীপুরের ইতিহাঁস। 

গারিয়াছিল পলাইয়! গরিয়াছিল। বিশেষতঃ সদর. রাস্তার ধারে যে 
সকল গ্রাম ছিল, তাহা প্রায় মহন হইয়াছিল । * 

প্রজাদিগের যখন এইরূপ অবস্থা, মারহাট্রার অত্যাচারে যখন 

তাহারা ধনে প্রাণে মারা যাঁইতেছিল, সেই সময় দেশের কয়েকজন 

রাজা, জমিদারও প্রজাদিগের উপর নানাপ্রকার 

অত্যাচার করিতে বিন্ৃমাত্র ক্রুচী করেন নাই। 

ফলতঃ সে সময় দেশের এক তয়ানক দুর্দিন উপস্থিত হইয়াছিল। 

যাহার. লৌকবল ও ধনবল ছিল, সেই.কোনপ্রকারে আত্মরক্ষা করিতে 
পারিয়াছিল। এ সকল রাজা, জমিদারদিগের মধ্যে সাহবন্দরের ভূঞা 

ও মম্ুরতঞ্জের রাজার নাম উল্লেখ যোগ্য । ১৭৭০ খৃষ্টান্ধে মারহাট্রা- 

ধিকারভুক্ত পাহবন্দর পরগণার জমিদার জলেশ্বর চাকলার অন্তর্গত 

কোম্পানীর অধিকৃত নাপোচোর পরগণার উৎপন্ন ধান্ঠের উপর কর ধার্য্য 

করিতে চাহেন। মেদিনীপুরের তৎকালীন রেসিডেণ্ট পিয়ার্স সাহেব 

উহার প্রতিবাদ করেন। কিন্তু ভূঞা তাহাতে কর্ণপাত ন! 

করিয়া উক্ত পরগণ| আক্রমণ করে এবং প্রজাদিগের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন 
করিয়া লইয়। যায়। এ বৎসরের ১৫ই জুন তারিখে মেদিনীপুরের 

রেস্গিডেন্ট ফোর্ট উইলিয়মের কালেক্টর জেনারেল ক্লুড. রাসেল সাহেবকে 

যে-পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে এই ঘটনার উল্লেখ আছে।1 

শ্রী সময় মযুরতঞ্জের রাজাও ইংরা-প্রজা ও  ইংরাজ-কর্ম্মচারী- 

দ্রিগকে নানাপ্রকারে বিব্রত করিয়৷ তুলিয়াছিলেন। ময়ুরতঞ্জের রাজ। 
নামে মাত্র কটকের, মহারাষ্্ীয় স্থবাদারের অধীন 

ছিলেন | তিনি স্বীয় স্বাধীন রাজ্য ব্যতীত মেদিনী-, 

সাহবনদরের ভূঞা। 

রঃ রাজা। 

টিলা ূ 

. মিন ই নামাতীদ, রামপ্রাণ গুপ্তের অন্নবাদ । 
৭. চ10010£619 2150080019 05০০, ৫২176817270, 
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পুরের জঙ্গল-মহালের অন্তর্গত নয়াবসান নামক একটি পরগণাও 
কোম্পানীকে রাজন্ব দিয়া অধিকার করিতেন। ১৭৮২ খুষ্টান্দে রাজ 

উহার রাঞজন্ব দেওয়া বন্ধ করিয়া দেন এবং বালেশ্বর জেলার 
অন্তর্গত কোম্পানীর অধিক্কত পূর্বোক্ত তেলোরাচোর পরগণায় মালিকী- 
স্বত্ব রাবী করিয়া বসেন। গবর্ণার জেনারেল এই দাবী অগ্রাহা করায় 
রাজ] উড়িস্তার গড়জাত-মহালের অন্য একজন বিদ্রোহী সর্দারের 

সহিত মিলিত হইয়া কোম্পানীর অধিকারের মধ্যে প্রবেশ করতঃ 

বথেচ্ছ অত্যাচার আরম্ভ করিয়া! দেন | এ সময় মহারা্ট্ীয় সুবাদার ও 
ময়ুরতঞ্জের রাজার মধ্যে কোন কারণে মনোমালিন্ত ঘটায় কোম্পানী 
মহারাষ্ট্র সবাদার রাজারাম পঙ্ডিতের সহায়তায় মমূরতঞ্জের রাজাকে 
পরাজিত করেন। রাজ! নয়াবসান পরগণার জন্য কোম্পানীকে বাধিক 
তিন হাজার ছুই শত টাকা করিয়া রাজস্ব দিতে স্বীকৃত হয়েন।* 

ইহার পর ১৭৯৯ থ্ষ্টাব্ের মার্চ মাসে পাইকারা ভূঞা নামক 
জটনক মারহাট্টা জমিদার নয়শত অন্নুচর লইয়া নৌরঙ্গাচোর পরগণায় 

প্রবেশ করিয়। গ্রাম লুষ্ঠন করে। এ বৎসরের মে 
মাসে উক্ত জমিদার এক হাজার ছয় শত অশ্বারোহী 

অন্ুচর সহ পুনরায় এ পরগণায় উপস্থিত হইয়া উপদ্রব আরম্ভ করে। 

এই সময় বলরামপুর পরগণার জমিদার বীর প্রসাদ চৌধুরীও স্বীয় তিন- 
শত অনুচর সহ পাইকারা তূঞার সহিত যোগ দিয়াছিলেন। উভয় দল 
মিলিত হইয়! শুস্তনিয়। ও নলপুর গ্রামের কোম্পানীর সীপাহীদিগকে 

আক্রমণ করে। রাত্রি শেষ হইবার ছুই ঘণ্টা পূর্বে তাহাদের আক্রমণ 
আরব্ধ হইয়া সমস্ত দিন ধরিয়া চলিয়াছিল। দিবাব্সানকালে গুলি, 
বারুদ ফুরাইয়া যাওয়ায় কোম্পানীর সিপাহীর] পলাইতে বাধ্য হয়। 
শা 02] 5 01979: 085606561? 24105805, 0.38.. 

পাকার] ভূঞা। 



টড ' মেদিনীপুরের ইতিছাস। 

আক্রমণকারীর! পরিত্যক্ত গ্রাম লুঠিয় গ্রামে আগুন ধরাইয় দেয় এবং 
রণহত শক্রদিগের মুণ্ড লইয়া প্রস্থান করে। মেদিনীপুরের ইংরাজ 

কর্মচারী এই সংবাদ কলিকাতায় লিখিয়৷ পাঠায়! গবর্ণমেপ্টকে অন্ু- 
রোধ করেন, যেন মারহাট্র! স্ববাদারকে ইছ জানাইয়া, ক্ষতি পূরণ দাবী 
করাহয়। তিনি এ পত্রে মেদিনীপুরে আরও অধিক সৈম্তয রাখিবার 

এবং 'ওলমার! হইতে. মারহাট্রা্দিগকে বিতাড়িত হি ব্যবস্থা! 
করিবার জন্যও গবর্ণমেণ্টকে লিখিয়াছিলেন | * | 

: শ্রী সময় মারহাট্রারা যে কতপ্রকারে কোম্পানীর প্রজা ও কর্মমচারী- 

দিগকে উৎপীড়িত করিতেছিল ১৮০০ খৃষ্টানদের ৩১শে জুলাই তারিখে 
মেদিনীপুরের তৎকালীন য্যাঙ্জিষ্টরেট ্েটী সাহেব ( চা, 5. ১001167 ) 

গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী টুকার সাহেবকে (চু. 3৫ 0. 10101) যে পত্র 
লিখিয়াছিলেন, সেই পত্রে উহার সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পার! ষায়। 1 

মারহা্:ছিগের ও দুষ্ট জমিদারের উপদ্রব নিবারণের জন্য কোম্পানী 

মেদিনীপুরের দুর্গে ও জলেম্ববের নক্স দুর্গে স্থায়ী ভাবে ছুই দল সৈন্য রাখি 

বার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ফল না৷ হইলেও 
অত্যাচার যে অনেকটা নিবারিত হইয়াছিল, তাহা বলাখায়। ফলত: স্মস্ত 

উপগ্রবই ১৮০৩ খুষ্টান্দের দ্বিতীয় মারহাট্রা যুদ্ধের অবসানে প্রশমিত হয় | 

১৭৯ খৃষ্টাব্দে মাকুহিস্ অব. ওয়েলেস্লী ভারতের গবর্পার জেনা- 

বেল হইয়া আসেন। তাহার শাসনকালে ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধে 

বেরারের রাজা রঘুজী তোশ.লা৷ পরাজিত হওয়ায় 

রা মারহাট্টাদিগের প্রতিপত্তি নষ্ট হয়। ১৮০৩ খৃষ্টাঝে 
1 1. ওয়েলেস্লী বিশেষ 8৯ পরিচয় দিয়া মি 

শিস সিসি 

ক 09070 02561507--1110751016--7, 36. 

17109750699 07 1116 1715601 ০1 1110097076) 009, 28-29. 



মহারাক্থীয় উপদ্রব ব! বর্গার হাঙ্গামা। ২২৯ 

সময়ে আর্্যাবর্ডে ও দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্্ীয়দিগের অধিরুত সমস্ত প্রদেশ 

আক্রমণ করিতে আদেশ করেন। চারিদিক হইতে আক্রান্ত হওয়ায় 

মহারা্ীয়গণ বিব্রত হইয়া পড়ে এবংপরিশেষে সম্পূর্ণরূপে পরাঞ্জিত হয়। 

দাক্ষিণাত্যে যে সৈন্যদল প্রেরিত হইয়াছিল সার আর্থার ওয়েলেস্লী 
তাহার প্রধান সেনাপতি ছিলেন এবং তাহার অধীনে উড়িষ্যার 

কটক প্রদেশে যে সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল, কর্ণেল হার্কট তাহার নেতৃত্ব 

করিয়াছিলেন। কর্ণেল ফাগু শনের হস্তে জলেশ্বর ও বালেশ্বরের সৈন্য- 

দলের পরিচালন! ভার সন্ত ছিল। এঁ সময় পৃথক একদল সৈন্ত পটাশপুরও 

আক্রমণ করিয়াছিল। তাহাদের সমবেত চেষ্টায় ইংরাজ জয়ী হইলেন) 

এই যুদ্ধের অবসানে, ১৮০৩ খষ্টাের ১৭ই ডিসেম্বর, বেরারের রাজার 
সহিত কোম্পানীর যে সন্ধি হয়, তাহাত্স পরে মারহাট্রাদিগের অধিকৃত 
পটাশপুর, ভোগরাই ও কামার্দাচোর পরগণা সমেত সমস্ত উড়িয়া প্রদেশ 
কোম্পানীর অধিকারভুক্ত হয়।* ইহার পর মহারাক্্টীয়ণ আর কোন 

দিন মেদিনীপুরের সীমায় পদার্পণ করিয়৷ কোনপ্রকার অত্যাচার করে 

নাই। বর্গীর অত্যাচার কাহিনী আলোচনা! করিলে শরীর রোমাঞ্চিত 

হয়; তাঁহাদের চিত্র ভারতে মহারাস্ত্রীয়দিগের ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা 
কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। বাঙ্গালার বর্গী-কাহিনী ছেলে ঘুম 
পড়াইবার ছড়া মাত্র নহে--উহা বাঙ্গালীর রক্তরঞ্জিত বেদনার এক 
অশ্রুসিক্ত কাহিনী! ্ 

রা. 60155 ড16--480, 57. 28150201501) 01] 2, বাত, 



নবম অধ্যায়। 

১ পাশা» খেসিস্ধিটিইিউ 

ইংরাজ শাসনকাল। 

১৭৬০ খ্ষ্টাব্ের ২৭ শে সেপ্টেম্বরের সন্ধির সর্ভানুসারে নবাব মীর 

কাসেম ইংবাঁজ কোম্পানীকে চাঁকল! বর্ধমান, চাঁকল! মেদিনীপুর ও 

থানা ইসলামাবাদের (চট্টগ্রাম) অধিকার ছাড়িয়া দিয়া এ বৎসরের ১৫ 
টাকলা বর্দমান ও অক্টোবর তারিখে এক সনন্দ প্রদান করেন। 

চারুলা মেন্দনাপুরের এপ্রদেশে ইংরাজাধিকারের উহাই প্রথম দলীল। 

. পরগণা। এ সময় ইদানীন্তনকালের মেদিনীপুর জেলার 

অন্তর্গত (১) বগড়ী (২) ব্রাঙ্গণতূম। (৩) বরদী, (8) চন্ত্রকোনা, (৫) 
চিতুয়া, (৬) জাহা নাঁবাদ, (৭) যগ্ডলঘাট, (৮) খারিজা মগ্ুলঘাট ও (৯) 

তুরস্থট পরগণা চাকলা বর্ধমানের অন্তরভৃতি ছিল এবং নিয়লিখিত ৫৪টী 

পরগণ! লইয়া চাকল! মেদিনীপুর গঠিত ছিল $-_ 

১) কাশীজোড়া, (২) কিসমৎ কাশীজোঁড়ী, (৩) সাহাঁপুর, (8) মেদিনী- 

পুর) (৫) সবঙ্গ (৬) খান্দার, (৭) ময়নাচোর। (৮) কুতুবপুর, (৭) কেদার- 

কুণ্ড (১০) গাগনাপুর, (১১) পুরুষোত্তমপুর, (১২) থড়গপুর। (১৩) নাড়া- 

জোল, (১৪) মাৎকদণপুর। ১৫) গগনেশ্বরঃ (১৬) জামৃনা) (১৭) নারায়ণগড়। 

(১৮) বলরামপুর, (১৯) কিসমৎ বলরামপুর, (২০) জুলকাপুর, (২৯) 

ধারিন্দা, (২২) ছাতনা, (২৩) খটনগর, (২৪) শীপুর, (২৫) মীরগোদা) (২৬) 

ক 4১101115017) ৬০0], 1000, 276-217, 
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ইংরাজ শাসনকাল।. . হজ্জ 

তুরকাচোর,ঃ (২৭) কুড়লচোর, (২৮) লাঙ্গলেশ্বর, (২৯) দাতনচোর, 

(৩*) এগরাচোর, (৩১) নাপোচোর, (৩২) কাকরাচোর, (৩৩) 
হাঁভেলী জলেশ্বর,( ৩৪) ভেলোরাচোর, (৩৫ ) রাজগড়, (৩৬) চক্ইস- 

মাইলপুর; (৩৭) কেশিয়াড়ী (৩৮) নারিঙ্গাচোর, (৩৯ ) কাকরাজিত, 
(৪.) ফতেয়াবাদ, (৪১) জলেশ্বর, (৪২) অমর্শী, (৪৩) ভূঁঞামুঠা, 
(8৪) প্রতাপতান, (৪৫) দেবমুঠা বা দত্তমুঠাঃ (৪৬) উত্তর বিহার, (8৭) 
0315801৩ (চিলিয়াপুর 1, ( ৪৮) বজরপুর, (৪৯ ) বীরকুল, (৫০) 

বালিসাই, (৫১) কামার্দাচোর, (৫২) কিসমৎ কামার্দীচোর। (৫৩) 
মীৎকদাবাদ ও (৫? ) উরঙ্গাবাদ (সম্ভবতঃ সাহাবন্দর )। * এই ৫৪গী 
পরগণার মধ্যে ছাতনা . পরগণা এবং লাঙ্গলেশ্বর গ্রত্তি আটটি 
পরগণা। পরবন্তিকালে যথাক্রমে বাঁকুড়া ও বালেশ্বর জেলার অন্তভূততি 
হইয়ণাছ+ কিসমত বলরামপুর ও 01011680076 নামে এক্ষণে কোন 
পরগণা এই জেলার বা নিকটবর্তী কোন জেলায় দৃষ্ট হয় না। 
কিসমৎ বলরামপুর পরগণাটি বলরামপুর পরগণার সহিত সংযুক্ত 

হইয়। খাকিবে। কিন্তু 001162016 পরগণার অবস্থান নির্ণয় কর! 

সুকঠিন। 

অতঃপর ১৭৬৫ বাই ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানী বাঙ্গাল। বিহার ও 

উড়িষ্যার দেওয়ানী গ্রহণ করিলে পর চাকলা হিজলীতেও ইংরাজাধিকার 

৬ * প্রা সাহেবের রাজন ব বিবরমীতেও এই পরগণাগুনির নাম দৃষ্ট হয়| কিন্ত 
বিদেশীর নিকট বাঙ্গালা ভাষা নামের উচ্চারণের তারতম্যে ও মুস্রাকয়ের দোবে 

কয়েকটি পরগণার নাম এরূপ ভাবে লিখিত হইয়াছে যে, এক্ষণে উহাদিগকে চিনিয়া 

লওয়া দ্ুরহ ব্যাপার ।-_-বথা গ্রাগনাপুর 58082৩:, গগনেশ্বর 00806152, জামনা-” 

ঞ 07) কাকরাচোর 4৮20০ কুতুলচোর 0902811001, লাঙগলেশ্বয়-_ 

[.0487100 নাড়ীজোল 1ব্1510, .বলরামপুর--0007210]0 ইত্যাদি। 

(97205 ঠা 0. 459-460. ূ 



২৩২ মেদিনীপুরের -ইতিহান। 

প্রতিষ্ঠিত হয় *। সান্রাহানের রাজত্বকালে ২৮টি মহাল লইয়া হিজলী 
ঢাকলাহিঙ্জলীর ফৌজদারী প্রধম গঠিত হইয়াছিল। মুর্শিদকুলি 

. পরগণা। . খাঁর সময়ে চাঁকলা হিজলীতে ৩৫টি পরগণ| ছিল। 

্রান্ট সাহেবের রাজস্ব বিবরণী হইতে জানা যায় ষে ১৭২৮ ধৃষটানধে 
(আমলী ১১৩৫ সাল ) হিঙ্গলী ৩৮টি পরগণায় বিতক্ত ছিল। পরবর্তী 
কালে হিজলীর অন্তর্গত বীরকুল, আগ্রাচোর, মীরগোদা,দেবমুঠা, অমর্শী 
ও ভূঞামুঠা! পরগণা চাকলা মেদিনীপুরের অন্তভূতি হওয়ায় ১৭৬৫ 
ৃষ্টাবে যে সময় হিজলীতে কোম্পানীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়, সে সময়, 

এ ৩২ টি পরগ্ণণ। হিজলীর অন্তর্গত ছিল £__ 

| ) জলামুঠা, (২) কেওড়ামাল বিশ ওয়ান, (৩) দক্ষিণমাল, 

রঃ বাহিনী, (৫) পাহাড়পুর, (৬) গওমেশ, (৭) নয়াচক 
বাজার (বাইন্দা বাজার ), (৮) ভাইট গড়, (৯) কালিন্দি বালিসাই, 
( ৯* ) ভোগরাই, (৯১) মাজনামুঠা, (১২) দোরো! ছুবনান, (১৩) 

নাড়,য়ামুঠা, (১৪ ) কশবা হিজলী, ( ১৫) ইড়িফি, (১৬) হীসিয়াবাদ 
নয়াবাদ; (১৭) সরিফাবাদ, (১৮) আমিরাবাদ, (১৯) বালীজোড়া, 

(২০) পটাশপুর, (২৯) কিসমৎ শীপুর (২২ ) মহিযাদল, (২৩ ) গুমগড়। 
(২৪) গুমাই। (২৫) অরঙ্গা নগর, (৬ ) কাশীমপুর, (২৭) তেরপাড়া, 
(২৮) শিলামনগর, (লাটশাল), (২৯) কেওড়ামাল নয়াবাদ, (৩০) 
সুজামূঠা, (৩৯) মহম্মদপুরঃ (৩২ ) তমলুক।. 1 এই বত্রিশটি পরগণার 
মধ্য মহম্মদপুর নামে কোন পরগণা এমন দেখা যায় না। 
রি 

». 76051505515) ড01, [) 00. 225- -226. | 

রি গ্রানট সাহেবের রাজন্ব বিবরণীতে ঢাকলা মেদিনীপুরের ভ্যায় চাকলা হিজলীর 
পরগণ! রুয়েকটীর নামেও সেইরপ, গোলযোগ দৃষ্ট হয়। যথা ইড়ি্--007019 
গুমগড়--[0010801090, তেরগাড়া-_ 1108 08181 ইত্যাদি | 

(9181708 /১0815515--01 11701109100. 365-366, 



ইংরাজ শাসনকাল। ২৩৩. 

কোম্পানীর রাজত্ের প্রারস্তে এই চাকল! বিভাগগুলিকে অবলঘ্ন 

করিয়াই এক একটি জেলা গঠিত কর! হুইয়া- 
ছিল। সুতরাং চাকলা বিভাগকেই জেল বিভাগের 

| মূল তিত্তি বল! যাইতে পারে। তৎকালে হিজলী 

ও মেদিনীপুর ছুইটি পৃথক জেল! ছিল। পরবন্তিকালে এই দুইটি জেলা 
এক হইয়া ষাঁয়। কিন্তু এই ছুইটি জেলাই বাঙ্কালা ও উড়িষ্যার 

প্রাস্তভাগে অবস্থিত থাকায় নানা কারণে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এই জেলা 

দুইটির প্রান্তভাগ হইতে কোন কোন পরগণা নিকটবর্তী অন্য 
জেলায় নীত হইয়াছে, আবার কোন কোন পরগনা অন্য জেলা 
হইতে এই জেলা আনীতও হইয়াছে । সেই "কারণে তখনকার 

পরগণাগুলির নাম ও সংখ্যার সহিত এখনকার পরগণাগুলির নাম 

ও সংখ্যায় অনৈক্য পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন পরগণা আবার 
একাধিকবার আনীত ও স্থানান্তরিত হইয়াছেও দেখা যায়। সে 

সন্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা না করিয়া নিয়ে কয়েকটি বিশেষ 
পরি্েনের উল্লেখ কর! হইল। | 

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৬৭ খুষ্টাব্দের মধ্যে চাকলা মোদমীপুরের 

অন্তর্গত কামার্দাচোর, কিসমৎ কামার্দাচোর ও সাহাবন্দর- পরগ্নণা 

এং চাকল| হিজলীর অন্তর্গত পটাশপুর ও ভোগরাই পরগণ! 

উড়িধ্যার মারহাট্রাদিগের অধিকারভুক্ত হয়। ১৭৬৭ হইতে ১4৭০ 
ৃষ্টাবের মধ্যে জঙ্গল-মহালের অন্তর্গত (১) বাহাছুরপুর, (২) 
বারাজিত, (৩) বেলাবেড়া, (৪) চিয়াড়া, (৫) দিগ্পারই, (৬) 
ধবিপাকিয়ারটাদ, (৭) জামবনী, (৮) জামিরাপাল, (৯) ঝাড়গ্রাম, 
(৯১) ঝাটিবনী (১১) কালরুই তম্পা, (১২) খেলাড় নয়াগ্রাম, 
(৯৩) মন্লভূষ ঘাটশিলা+ (১৪) বাষগড়, ১৫) রোহিণী, (১৬ ) সাকাজুল্যা 

মেদনীপুর জেলার 
পরগণা-বিভাগ | 



হি মেদিনীপুরের ইতিহাস। 

লাঁলগড় ও (৯৭) নয়াসান এবং ১০৯৩ থৃষ্টান্দে (১) বরাহতূম, (২) মানতৃম, 

(৩) শ্রীপুর, (") অস্বিকানগর, (৫ ) শিমলাপাল ও (৬) ভেলাই ডিহা, 
১৮০১ খুষ্টান্দে বর্ধমানের অন্তর্গত বগড়ী ও ব্রাক্গণভূম এবং ১৮০৩ 
ুষ্ঠাকে মারহা্্রাদগের অধিকৃত পূর্বোক্ত কামার্দাচোর, সাহাবন্দর, 
পটাশপুর, ও ভোগরাই পরগণ! মেদ্দিনীপুর জেলার অন্তর্গত হয়। 

১৮০৫ খুষ্টাব্দে মেদিনীপুরের অন্তর্গত ছাতনা ও উপরোক্ত বরাহ- 

ভূম, মানভূম, শ্রীপুর, অঙ্গিকানগর, শিমলাপাঁল ও তেল।ইডিহা! পরগণা 
এবং ১৮৩৪ খষ্টান্দে কামার্দাচোর, স'হাবন্দর ও লাঙ্গলেশ্বর পরগণা 

যথাক্রমে জঙ্গল-মহাঁলের ও বালেশ্বর জেলার অন্তভূতি হয়। ১৮৩৬ 

ৃষ্টার্দে সমগ্র হিজলী জেলা বা চাঁকলা হিজলীর অন্তর্গত পূর্বোদ্ধত 

৩২টি পরগণার মধ্যে পটাশপুর, ভোগরাই ও মহম্মদপুর বাদে অবশিষ্ট 

২৯টি পরগগ! মেদিনীপুর জেলার সহিত সংযুক্ত হয়। 

১৮৭০ থৃষ্টাব্ে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ফতেয়াবাদ, জলেশ্বর, 
নাপোচোর ও তেলোরাচোর পরগণ! বালেশ্বর জেলার সীমাভুক্ত হয় 

এবং ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে (প্রথমে বর্ধমান চাকলার ও পরে হুগলী জেলার 
অন্তর্গত) পৃর্ববোক্ত বরদা, চন্্রকোনা, চিতুয়া, জাহানাবাদ, মগুলঘাট, 
খারিজা যগ্ুলঘাট ও ভুরম্থুট পরগণা মেদিনীপুর জেলার অন্ততূতি হয়। 

উপরোক্ত আলোচনার ফলে আমর! মেদিনীপুর জেলার 

একশতটি পরগণার সন্ধান পাই। কিন্তু পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, 

এক্ষণে এই জেলায় একশত পনরটি পরগণা! আছে। অবশিষ্ট পনরটি 

পরগণার মধ্যে (১). ওলমারা মঘুরতঞ্জের গড়জাত মহাল; 
গরবর্তীকালে কেবল ভৌগোলিক নিয়মেই উহা! মেদিনীপুরের সহিত 
সংসথষ্ট হইয়াছে ।, (২) কিসমৎ কেশিয়াড়ী, (৩) কিম খড়গপুর, (৪) 

বকলম মেদিনীপুর,. («) কিসমত্, নারায়ণগড়। (৬) কিম্নমৎ 
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সাহাপুর, (৭) কিসমৎ পটাশপুর ও (৮) খালিস! ভোগত্লাই পরগণা! এ 

সকল নামের মূল পরগণাগুলিরই অংশ বা কিসমৎ। (৯) মনহরপুর 

ও (১০) ঢেকিয়৷ বাজার পরগণ|। আদিতে মেদিনীপুর পরগণার 

সহিত এবং (১১) বালিসীতা ও (১২) বাটিটাকী পরগণা যথাক্রমে 
সবন্গ ও নারায়ণগড় পরগণার সহিত সংযুক্ত ছিল জানা যায়। (১৩) 

বোড়ইচোর, ( ৯৪) দণ্টখোড়ই ও (১৫) সেক পাটনাও এরূপ কোন 
এক বা একাধিক পরগণার অংশ হইবে। 

এ প্রদেশে ইংরাজাধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবার পর কয়েক বৎসর 

যাবৎ কোম্পানীকে নানাপ্রকার অশান্তি ও যুদ্ধ বিগ্রহে কাটাইতে 

হইয়াছিল। কোম্পানীর শাসনের প্রারস্তকাঁলে 

মেদিনীপুরে শান্তি ছিল না। এ সময়ের লিখিত 

সরকারী চিঠিপত্রগুলির আলোচনা করিলে দেখা 

যায় যে, তৎকালে মেদিনীপুরের চারিদিকেই অশান্তির অনল প্রজলিত 

হইয়া] উঠিয়াছিল। স্থানীয় জমিদারগণ পরম্পরে বিবাদ বিসম্বাদ 

করিয়! সর্বদাই দাঙ্গা-হাঙ্গামা করিতেন। দেশে চোর ডাকাতের তয় 

অত্যন্ত বেশী ছিল। খয়রা, মাঝি প্রভৃতি জঙ্গল-মহাজের কয়েকটি 

অসত্য জাতি এ সময় মেদিনীপুরের নিরীহ প্রজাবৃন্দকে নানাপ্রকারে 

উত্যক্ত করিয়! তুলিয়াছিল। উহাদের দৌরাত্মে কি ধনী কি নির্ধন 
, সকলে সতত সশঙ্ক থাকিত। তীর ধন্ুকই তাহাদের প্রধান অন্ত্র ছিল। 

তাহাদের মধ্যে অনেকে জঙ্গলে মৃত্তিকার অত্যন্তরে গৃহ নিন্মাণ করিয়া 

গোপনে বাস করিত |  খয়রা ও মাঁঝিদিগের উপদ্রবের সঙ্গে সঙ্গে 
চুয়াড়দিগের বিদ্রোহও মেদিনীপুরের বিশেষ উল্লেখ যোগ্য ঘটনা । 

এ প্রদেশের শাসনভার গ্রহণের পর হইতেই; কোম্পানীকে এই সকল 
বিদ্রোহ ও অশান্তি দূর করিয়া দেশে শান্তি রক্ষা করিতে বিস্তর চেষ্টা 

কোম্পানীর রাঙ্জত্বে 

অশান্তি ও বিজ্রোহ। 



২৩৬ মেদিনীপুরের ইতিহাঁস। 

করিতে হইয়াছিল। দেশে সম্পূর্ণ শাস্তি স্থাপন করিতে তাহাদিগের 
প্রায় চল্লিশ বৎসর সময় লাগিয়াছিল। আমরা প্রথমে কোন্পানীয় 
রাজদ্বের প্রথম ভাগের সেই বিদ্রোহ ও অশান্তির ইতিহাস আলোচনা 
করিতেছি । 

বর্গীর হাঙ্গামার স্ঠায় চুয়াড় উপড্রবও পা ইতিহাসের 
ন্রণীয় ঘটনা । যে সময় বহিঃশক্র দুর্দান্ত মহারাই্রীয়দিগের অত্যাচারে 

মেদিনীপুরের অধিবাসীবর্গ ধনে, প্রাণে উৎসন্ন 

চযাড় ও পাইক সৈচ্ঠ। যাইতেছিল, সেই সময় গৃহশক্র চুয়াড়গণও কি ধনী 
কি নিধন মেদিনীপুরের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার উপর নানা প্রকার 

অত্যাচার করিয়া দেশের চতুর্দিকেই দাকণ অশান্তি ও একটা হাহা- 

কারের রোল তুলিয়৷ দিয়াছিল। চুয়াড়গণ এই জেলার জঙ্গল-মহাঁলে 
বাস করিত। এখন বাঙ্গালায়. চুয়াড় বলিলে অসভ্য, গোঁয়াড় বুঝায়। 
তখন জঙ্গলে যে সকল বন্জাতি বাস করিত তাহাদিগকেই চুয়াড় বলিত। 
চুয়াড়গণ কৃষিকার্ধ্য করিত না; পশু পক্ষী শীকার, জঙ্গল-মহাঁলে 

উৎপন্ন দ্রব্যাদি বিক্রয় এবং স্্বিধা পাইলে দন্যুবৃত্তি করিয়াই তাহারা 

জীবিকানিক্বাহ করিত। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ তত্রস্থ্য জমিদারের 

অধীনে পাইক বা সৈনিকের কার্যয করিত। বেতনের পরিবর্তে তাহা- 
'দ্রিগকে জায়গীর ভূমি প্রদত্ত হইত। এ সকল পাইক-সৈন্ঠ যুদ্ধের সময় 

তীর, টাঙ্গী, বর্ষা, বাটুল প্রভৃতি অন্তর লইয়া বিপক্ষের সম্মুখীন হইত। 
কোনও কোনও সৈগ্ঠদলে বন্দুকও থাকিত। যখন সমস্ত সৈম্ত একত্রিত 
করিবার আবগ্বক হইত, তখন জমিদার-ভবনের তোরণ বারে নাগরা- 
ধ্বনি কর! হইত, তঙচ্ছুবণে দলে দলে সৈন্তগণ আসিয়৷ হুর্গ প্রাঙ্গণে 

সমবেত হইত। ১৭৭৮ থৃষ্টাকেঁর একথানি সরকারী চিঠিতে দেখা যায়, 
যে এ সকল জযিদীরও ছুষ্ট প্রকৃতির ছিলেন। লোকের ধন-রত্ব লুণ্ঠন 
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করাই তাহাদের অঞ্চতম কর্তব্য কাধ্য ছিল এবং সে কার্য্যে এ সকল 

সৈন্/ই তাহাদের সহায় ও সহচর ছিল। এই কারণে আত্মরক্ষা ও 

পরুম্বাপহরণ উভয় কার্য্যেই অস্ত্র সঙ্জার প্রয়োজন থাকায় পাইকগণ 
সর্বদাই সশস্ত্র থাকিত। 

১৭৬* খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরে ইংরাজাধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবাধ্ী পর 

হইতেই এ দস্থদলপতিদ্দিগকে দঙ্ডিত করিয়া দেশ মধ্যে শাস্তি 
স্কাপনের উপযোগিত। উপলব্ধ হইয়াছিল ; কিন্ত 

অঙগল নি চাও ১৭৬৭ খুষ্টাবস পর্য্যন্ত তাহার প্রতিকারের কোন চেষ্টা 

হয় নাই। ১৭৬৬ খুষ্টাবে কোম্পানী সাব্যস্ত করেন, 

জেলার উত্তর ও পশ্চিম ভাগে জঙ্গল-মহালে সৈন্ত পাঠাইয়! তত্তৎ স্থানের 

জমিদারগণকে রাজস্ব প্রদানে বাধ্য করিতে হইবে, আর তাহাদের 

দুর্গগুলি ভাঙ্গিয়! ছুষ্টনীড় নষ্ট করিয়! দিতে হইবে।* কিন্তু সৈন্য 

সংগ্রহে বিল্ঘ ঘটায় কার্্যটি সত্বর অগ্রসর হইতে পারে নাই। ইতি 

মধ্যে ই কথ! দেশ মধ্যে প্রচারিত হওয়ায়, ১৭৬৭ খুষ্টাব্দের প্রারস্তেই 

অন্যুন একশত ক্রোশ ব্যাপী সমস্ত জঙ্গল প্রদেশে ঘোরতর বিদ্রোহানল 

প্রজ্জলিত হইয়া উঠে। তখন মেদিনীপুরের তৎকালীন রেপিডেণ্ট গ্রেহাম 

সাহেবের আদেশে লেপ্টেষ্ঠাণ্ট ফাগুন সাহেব এ বিদ্রোহ দমনের জন্য 

এক দল সৈহ্য লইয়। জঙ্গল-মহীলে প্রবেশ করেন। 

ফাগুশন সাহেব ফেব্রুয়ারী মাসে কল্যাণপুরে উপস্থিত হইলে সে 

স্থানের জমিদ্রার বিনা আপত্তিতে কোম্পানীর বশ্ঠতা স্বীকার করিয়া 

_বদ্ধিত রাজন্র দিতে স্বীকৃত হয়েন। কিন্ত পার্বতী 

ঝাড়গ্রাম মালের জমিদার বস্তা স্বীকারে অসম্মত 

হইলে ফাগুশন সাহেব তাহার ছুর্গ মধিকার করিয়! 

অঙ্গল-মহালের 

জমিদার। 
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২৩৮ যেদিনীপুরের ইতিহাস 

লয়েন। অগত7| উক্ত জমিদার অনন্ঠোপায় হইয়া বন্ধিত রাজস্ব দিতে 
সম্মত হইয়া জামীন দিলে তাহার দুর্গ তাহাকে পুনরায় ফিরাইয়া 
দেওয়া হয়। এইরূপে রামগড়, লালগড়, জামবনী, শিলদা প্রভৃতি 

মহালের জমিদারগণ একে একে কোম্পানীর বণ্ততা স্বীকার করিতে 
বাধ্য ইন। ফাগুশন সাহেব আরও অগ্রসর হইয়া সিংহভূষ, মানভূম ও 
বাকুড়া জেলার অন্তর্গত জঙ্গল-মহালের জখিদ্রাররিগকেও পরাজিত 
করিয়া সেই সকল স্থানেও ইংরাজাধিপত্য সংস্থাপিত করিয়াছিলেন । * 

মুসলমান র।জত্বের শেষাংশে জঙ্গল-মহালের জমিদারগণ কতকটা অর্ধ 

স্বাধীন রাজার ন্তায বাস করিতেন। ফাগুঞশন সাহেবকে এক একটি 

মহালের প্রত্যেক জমিদারের সহিতই যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। এই 
অভিযানে চুয়াড়দিগের বিষাক্ত তীরে ও ব্যাধিতে কোম্পানীর সৈন্ত- 

ক্ষয়ও যথেষ্ট হইয়াছিল। ইংরাজ সৈম্যদ্দিগকে সেজন্ত বিশেষ ক্লেশ ও 

অসুবিধা ভোগ . করিতে হয়; কিন্তু পরিশেষে ইংরাজের বিজয় 

- পতাকা একে একে সমস্ত অরণ্য দুর্গগুলিতেই উড্ডীন হইয়াছিল। 

১৭৭০ খষ্টান্দের নতেম্বর মাসে মেদিনীপুর জেলার সীমান্তে ঘাট- 

শিলার পার্ধত্য প্রদেশের চুয়াড়গণ বিদ্রোহী হইয়! উঠে। জঙ্গল জমিদার- 
দিগের মধ্যে ঘাটশিলার জমিদার সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ছিলেন। 

তাহার দৈগবলও অধিক ছিল এবং একটি সুরক্ষিত দুর্গও ছিল। 

ফাগুশন এই ছূর্গটি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,_“উহা৷ জঙ্গলের মধ্যভাগে এক 

_ বিস্তীর্ণ প্রান্তরে অবস্থিত। উহার ভূমি পরিমাণ 
১১৫০ বর্গ ফিট এবং উহা স্ুবৃহৎ ও সুগতীর 

, পরিখারাজি দ্বারা পরিবেষ্টিত । চতুদ্দিকে কঙ্করময় 

গড় প্রাচীর উত্তর দ্বিকে প্রধান দরজা এবং দক্ষিণ পশ্চিম কোণে 

যাটশিলার 
বিদ্রোহী জমিদার 

পঙ্গু ঢা101010625 [17078019 2900705 1763-67. 
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ইংরাজ শাসনকাল। ২৩৯. 

অন্য একটি ক্ষুপ্ত ঘার। দুইটি বারের সম্মথেই চুইটি কাষ্ঠ নির্মিত সেতু 
বিদ্কমান। প্রথম পরিখার পরেই লোকের বাস ও বাজার , তৎপরে 
আর একটি অপেক্ষারুত ক্ষুদ্র পরিখা । দুর্গের কেন্ত্রলে জমিদারের 

বাটা। উহার দৈথ্য উত্তর দক্ষিণে ২৮৮ ফিট এবং প্রস্থ পূর্ব পশ্চিমে 

২৪০ ফিট। গড়টীর মধ্যে তিনটি কূপ আছে এবং বাহিরের পরিখাটির 
উত্তর পশ্চিম কোণে ছুইটি তড়াগ আছে” । * ঘাটশিলার এই বিদ্রোহ 
দমনের জন্ট লেপ্টেনাণ্ট ফাগুশন সাহেব পুনরায় একদল সৈম্ত লইয়া 

তথায় উপস্থিত হয়েন। এই যুদ্ধে ঘাটশিলার বৃদ্ধ জমিদার যথেষ্ট 

সাহস ও পরাক্রমের পরিচয় দিয়াছিলেন; কিন্তু বিজয়লন্্ী ইংরাঁজের 

পক্ষপাতিনী ছিলেন। বৃদ্ধ রাজা পরাঞ্জিত ও ৭সংহীসনগ্াত হয়েন এবং 

তদীয় ভ্রাতুক্পুত্র ইংরাজ কর্তৃক ঘাটশিলার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন । 
১৭৯৮ খুষ্টাবের এপ্রিল মাসে জঙ্গল-মহালের চূয়াড়গণ পুনব্বার এক 

বিদ্রোহের স্ত্রপাত করে। তাহারা প্রথমে মেদিনীপুরের পশ্চিমে 

শিলদ। পরগণার অন্তর্গত দুইটি গ্রাম জ্বালা ইয়। দিয় 
এই বিদ্রোহ ঘোষণা করে। পর মাসে তাহার। 

রায়পুরের রণক্ষেত্রে উপস্থিত হয় এবং সেখান হইতে 

তাহার! ক্রমে ক্রমে সমস্ত দেশে ছড়াইয়া পড়ে। জুলাই মাসে গোবর্ধন 

দরিক্পতি নামক এক বাগদা সর্দারের অধীনে চারিশত দস্থ্য চন্দ্রকোণ! 
থানার এলাকায় উপস্থিত হয়; পরে তাহারা কাশীজোড়া, তমনুক, 
জলেশ্বর ময়না) নারায়ণগড় প্রভৃতি পরগণায় প্রবেশ করতঃ যথেচ্ছ! 

অত্যাচার করিয়। প্র্জাদিগকে বিভ্রত করিয়া তুলে। চুয়াড়গণ ক্রমশঃ, 

অত্যন্ত সাহসী হুইয়। উঠে এবং ডিসেম্বর মাসের মধ্যে সাতখানি বৃহৎ, 

মেদিনীপুরে 
চুয়াড় হাঙ্গীমা। 

৪ শশী শীপাীোিশািিপপাশীশশিটি 
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২৬০ মেদিনীপুরের ইতিহাস । 

গ্রাম সম্পূর্ণরূপে হস্তগত করিয়া লয়। মেঙ্রিনীপুর সহরের: নিকটবর্ভী- 

_বলরামপুর, শালবনী, প্রভৃতি স্থানেও তাহার! লুঠন ব্যাপারে লিপ্ত 
হইয়াছিল । অতঃপর চুয়াড়গণ মেদিনীপুর পরগণাতে প্রবেশ করিলে 

আতঙ্কতাপিত প্রজাগণ মাঠের শশ্য মাঠে বাখিয়। প্রাণভয়ে কোম্পানীর 

সৈম্ত রক্ষিত মেদিনীপুর, আনন্দপুর প্রভৃতি স্থানে আসিয়া আশ্রয় 

লইতে থাকে । মেদিনীপুর সহরের নিকটবর্তী আবাসগড় ও  কর্ণগড়ে 

চুয়াড়দিপের দুইটি প্রধান আড্ডা ছিল। এই ছুইটি কেন্দ্র হইতে 

তাহার। লুণ্ঠন কার্যে বাহির হইত এবং ফিরিয়া লুণিত দ্রব্যাদি বণ্টন 
করিয়া লইত। এ সময় মেদিনীপুরের তদানীন্তন কালেক্টার (11185. 
21700) লিথিয়াছিলেন যে, অতি সামান্ত চেষ্টাতেই চুয়াডদিগকে 

দমন করা যাইতে পাবে এবং তাহা হইলে দেশে শাস্তিও স্থাপিত 

হয়। কিন্তু তাহার সহিত তৎকালীন জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট গ্রেগরী সাহেবের 
মনোমালিন্য থাকার দরুণই হউক অথব! মেদিনীপুরের সৈন্য সংখ্যার 
অল্পতা বশতঃই হউক সে সময় চুয়াড়দিগকে দমন করিবার কোন 
চেষ্টাই হয় নাই। তাহাদের অত্যাচার পূর্ববৎই অবাধে চলিতে 
থাকে । 

১৭৯৯ খুষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে মেদিনীপুর সহরের উপকণস্থিত 

কয়েকখানি গ্রাম লুণ্ঠন করিয়া' ও জ্বালাইয়। দিয়! চুয়াড়গণ প্রচার 

করিতে লাগিল যে, কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রঞ্জনীতে তাহার। মেদিনীপুর 

সহর আক্তুমণ করিবে । ক্ালেক্টারেরও আশঙ্কা 

য়াড়দিগের অত্যাচার | হইল, তাহার! তোবাখান। ' লুঠিয়। লইবে। কারণ 

তোবাখানায় তখন মাত্র সাতাইস জন প্রছরী ছিল, আর আক্রান্ত 

হইলে তাহারাও যে পলায়ন ন৷ করিয়। যুদ্ধ করিবে তাহাও সম্ভবপর ব্রহে। 

ক [0150100 (99525606597-385010 50001977042, 



ইংরাক শাঁসনকাল। ২৪১ 

কালেক্টর নিরুপায় হইয়া ৭ই মার্চ তারিখে বোর্ডে লিখিলেন, চুয্াড়- 
দিগকে দমন করিবার কোঁন চেষ্টাই হইল না, এদিকে তাহারা 
প্রতিদিন প্রজাদিগের উপর নানাপ্রকার অত্যাচার করিতেছে, 

তাহাদের অত্যাচারে নিরীহ প্রঞ্জাবৃন্দ গ্রাম ত্যাগ করিয়! সহরে 

আ'সয়। আশ্রয় লইতেছে; কিন্তু সেখানেও তাহারা নিশ্চিন্ত হইতে 
পাহিতেছে নাঃ তাহাদের অন্ন সংস্থানের উপায় বন্ধ হইয়। গিয়াছে, 

যাহারা বনের কাঠ কাটিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত, তাহারাও ভয়ে 

বনে যাওয়। বন্ধ করিয়াছে । * 

১৬ই মার্চ তারিখে চুয়াডগণ আনন্দপুর আক্রমণ করিয়। বহু প্রজা 

ও দুইজন সিপাহীর প্রাণনাশ করিলে, অবশিষ্ট সিপাহীগণ মেদিনীপুরে 

পলাইয়া আপসে। কিন্ত মেদিনীপুরও নিরাপদ ছিল না! ১৭ই মার্চ 

তারিখে যেদিনীপুরের কালেক্টর সাহেব কর্ণেল ডন্কে লিখেন যে, 

&ঁ দিন রাত্রিকালে চুয়াড়গণ কর্তৃক মেদিনীপুর সহর লুণ্ঠনের সম্ভাবনা 

আছে এবং সেইজন্য তিনি তোষাখানার টাকা বুরুজখানায় রাখিতে 

ইচ্ছা করেন। তাহার পর তাহার লিখিত ২১শে তারিখের পত্র 

হইতে জানা যায় যে, পূর্বোক্ত রাত্রিতে চুয়াড়গণ মেদিনীপুর সহর দগ্ধ 

করিবে বলিয়াই স্থির করিয়াছিল এবং সেই সংবাদ পাইয়া সহরবাপী 

অনেকেই সহর ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গিদ্না আশ্রয়ও লইয়াছিল; 

কিন্তু কোম্পানীর দেওয়ানের চতুরতায় তাহা আর কার্য্যে .পরিণত 

হইতে পারে নাই। তিনি প্রচার করিয়া দিয়াছিলেন যে, চুয়াড়দিগের 
সহর আক্রমণের সংবাদ পাইয়। কর্তৃপক্ষ ছুই দল দেশীয় সিপাহী ও 

পঞ্চাশ জন ইংরাঁজ সৈন্য সহরে আনিয় রাখিয়াছেন। সেই সংবাদ 

পাইয়া চুয়াড়গণ মেদিনীপুর সহর নুন, করিতে আর অগ্রসর হয় 
স্পা িীশোপিসীিশিশী সি পীপাপ্পিপাপিপপপেশিীসিত ০৯৮ পট টি 

*্* 10150101 0355616, 3610051901--0 রি 43. 
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নাই। কিন্তু তাহা হইলেও সহরবাসীর আতঙ্ক যায় নাই; তাহাদের 

অনেকেই রাব্রিকাণে পুত্র, কন্তা ও অর্থাদি সঙ্গে লইয়া! কালেক্টরের 
গৃহপ্রাঙ্গনৈ রাত্রি ষাপন করিত। দিবাভাগেও সহরের বাহিরে 

যাতায়াত বন্ধ হইয়৷ গিয়াছিল। মেদিনীপুরের তদানীন্তন সদাশয় 

কালেক্টর দেশের এইরূপ দৃর্দশ' স্বচক্ষে দেখিয়া বোর্ডে জানাইয়াছিলেন 
যে, মেদিনীপুর জেলার, বিশেষতঃ মেদিনীপুর পরগণার দুর্দশা 

বর্ণনাতীত; তথায় নিত্য লোকের উপর যে সকল অমানুষিক অত্যাচার 

অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহা তিনি আর নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়৷ থাকিয়। 

দেখিতে পারিতেছেন না । কোম্পানী হয় ইহার প্রতিকারের কোন 

ব্যবস্থা করুন, নয় তাহাঁকেই স্থানান্তরিত করা হউক । এই সকল বিবরণ 

হইতে একদিকে যেমন মেদিনীপুরের অবস্থা বুঝিতে পারা যায় তেমনই 
অপর দিকে আবার কোম্পানীর উর্ধতন কর্মচারীদিগের নিশ্চেষ্টতার 

পরিচয় পাওয়! যায়। বোধ হয় তখনও দেশ শাসন ইংরাজ আপন 
কর্তব্য মধ্যে গণ্য করেন নাই; পরিশেষে দেশের লোকের দুঃখে 

বিচলিত হুইয়! তীহার। সে কর্নার গ্রহণ করিয়৷ থাকিবেন। 

কালেক্টরের বারম্বার রিপোর্টের পর কর্তৃপক্ষ আর অধিক দিন 

এ ব্যাপার উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। কর্ণগড় ও আবাসগড় 

আক্রমণ করা হইল এবং চুয়াড়দিগের সহকারিতা। 

সন্দেহ হেতু কর্ণগড়ের জমিদার রাণী শিরোমণিকে 

বন্দিনী করিয়া ১৭৯৯ খুষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল তারিখে মেদিনীপুরে আন। 

হইল। ২০শে মে তারিখে আরও পাঁচ দল সিপাহী মেদিনীপুরে 

আসিয়া উপস্থিত হয় এবং এই জেলার অন্তর্গত আনন্দপুর প্রভৃতি ছয়টি 

কেন্দ্রে সুবেদার, জমাদার, হাবিলদার, নায়ক আধ্যাধারী ৩০৯ জন 

সৈনিক কর্মচারী রক্ষিত হয়। ইহার পর চুয়াড়গণ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া 

চুয়াড় দমন। 



ইংরাজ শাসনকাল। | ২৪৩, 

এক পরগণ! হইতে অন্য পরগণীয়ু বিতাড়িত হইতে লাগিল এবং প্রজারা 

ক্রমে ক্রমে গৃহে ফিরিয়া আপিয়া চাষ আবাদে মন দিল। জুন মাসের 

মধ্যে চুয়াড়দিগের সমস্ত আড্ডা দখল করিয়া লওয়! হয়। ইহার 

পর তাহারা আর দলবদ্ধ হইয়। গ্রামের পর গ্রাষ অতিক্রম করিয়া 

গ্রামবাসিকে দেশ ছাড়! করিতে পারে নাই; তবে ইহার কিছুদিন 

পর পর্য্যন্ত তাহার! স্থানে স্থানে ছু'একটি নরহত্যা করিয়া বা ব্যক্তি 

বিশেষের বাড়ীতে ডাকাতী করিয় কাটা ইয়াছিল | 

মেদিনীপুরের ভূতপুর্ব কালেক্টার ও. সেটেলমেন্ট আফিসার 
জে; সি, প্রাইস সাহেব লিখিয়াছেন, মেদিনীপুরের চুয়াড়-বিদ্রোহ 

এক নৃশংস অত্যাচারের ইতিহাস। জায়গীর 

বাজেয়াপ্ত সরদার ও পাইকগণ উন্নতপ্রায় হইয়া 
সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করিতে থাকে; তাহার! 

যনে করিয়াছিল, এই সকল অত্যাচারের ফলে সরকার বাখাছুর 

শেষে বাধ্য হইয়া তাহাদের জায়গীর ফিরাইয়া দিবেন। জঙ্গল 

অঞ্চলের সকল ছুর্দান্ত জাতিই এ সকল জায়গীরদারদের সহিত সম্মিলিত 

হইয়া শেষে ম্যা্জিষ্টরেটের গৃহপ্রাঙ্গন পর্য্যন্ত অত্যাচার অনুষ্ঠানের 

ক্ষেত্র বিস্বীত করিয়া! লইয়াছিল। মেদিনীপুরের পুলিশ ও সৈম্তগণ 

তাহাদিগকে শাসন করিতে পারে নাই-_বাহির হইতে সৈন্ত আনাইয়। 

তাহাদিগকে দমন করিতে হইয়াছিল। দেশে অত্যাচারের অবধি 

ছিল না। 

১৭৯৯ খুষ্টান্দের ২৫শে মে তারিখে জেলার কালেক্টর বোর্ডে ফে 

পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতেও দেখা যায় যে, পাইকান জমী বাজে- 

যাপ্ত করাতেই গোলমাল বাড়িয়৷ উঠিয়াছিল। চুয়াড়গণ অসভ্য ও. 

ইংরাছ শাসন প্রণালীর সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল, তাহারা যখন 

জঙ্গল-মহালের 

পাইকান জমি। 



২৪৪ মেদিনীপুরের ইতিহাস । 

দেখিল যে, সহসা তাঁহাদের পুরুষানুতক্রমে অধিকৃত জমী পুলিশের জন্য 

বাজেয়াপ্ত হইতেছে, তখন তাহারা মনে করিল, যাহাঁদের দ্বার এই কাজ 

হইতেছে তাহাদের নিকট ইহার প্রতিকারের আশ! কর! বৃথা ; সেইজন্য 

তাহার! অসত্য ও অশিক্ষিত জাতির স্বাভাবিক নিয়মে বিদ্রোহী হইয়া 

দেশ মধ্যে লুণ্ঠন ও অত্য।চারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ইহার ফলে রাজস্ব 

বৃদ্ধি হওয়া দূরের কথা রাজস্ব আদায় একপ্রকার বন্ধ হইয়। গিয়াছিল। 

এই কারণে কাউন্সিলের সহকারী সভাপতিও পাইকান জমীর 

ব্যবস্থা বিষয়ে বোর্ডকে তিরস্কার করেন। রাজস্ব হাস ও আদায়ের 

বিশৃঙ্খলা বিয়য়ে অমনোযোগের জন্যও বোর্ড নিন্দিত হইয়াছিলেন। 

সেইজন্ বোর্ড স্থির করেন, চুয়াড়দিগের অতাচার নিবারিত না হওয়া 

পর্যন্ত পাইকান জমীর বন্দোবস্ত স্থৃগিদ্র থাকিবে । পুলিশের দারো- 

গারা ধনাগার নিবারণে অক্ষম প্রতিপন্ন হওয়ায় জঙ্গল-মহালের জমি- 
দ্ারদিগের হস্তে এ সময় পুলিশের ক্ষমতাও প্রদত্ত হইয়াছিল। ষে 

সকল জমিদারের প্রজার! চুয়াড়দিগের লুষ্ঠনে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ 
হইয়াছিল, সেই সকল মহালের রাজস্ব আদায় সন্বন্ধেও সরকার বাহাদুর 

যথাসম্ভব শৈথিল্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন । * 

জঙ্গল খণ্ডে শাস্তি স্কাপিত হইলে পর, ১৮০৫ খুষ্টাব্দে বীরভূম, বর্দা- 

মান, মানভূম, মেদিনীপুর প্রভৃতি বিভিন্ন জেলা হইতে কয়েকটি 
করিয়া জঙ্গল-মহাল বিচ্ছিন্ন করিয়া লঙ্টয়া “জঙ্গল- 

মহাল” জেলা নামে একটি নুতন জেল গঠন করা 
হয়।1 তৎকালে এ জেলায় তেইশটি মহাল ছিল এবং একজন 

ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেট তথায় পসৈন্তে অবস্থান করিতেন। 

ছঙ্গল-মহাল জেলা। 

ক]. 0. 01০০--11)6 0002 [২0191110801 1799. 
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১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্ধ্যস্ত এ জেলাটির অস্তিত্ব ছিল। পরে উহা! উঠা- 
ইয়! দিয়া উহার অন্তর্গত মহালগুলি পার্্ববস্তী জেলা কয়েকটির অন্ত- 
ভুতি করিয়া দেওয়া হয়। * প্রাগুপ্ত মহালগুলির অধিকাংশই মানভূম 

জেলার অন্তভূক্ত হইয়াছিল এবং অগ্যাপি প্রীয় সেইব্ূুপই আছে। 
জঙ্গল খণ্ডে চুয়াড়দিগের অত্যাচার নিবারিত হইতে না হইতে 

১৮০৬ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরের উত্তরাংশের বন্য জাতিগণ বিদ্রোহী হইয়া! 
উঠে । মেদিনীপুরে এই বিদ্রোহ সাধারণতঃ “বগ- 

ডীর নাএক হাঙ্গামা” নামে পরিচিত। নাএকগণ 

প্রায় চুরাড়দিগেরই সমশ্রেণীভুক্ত । তাহার! কুকুট 

মাংস আহার করিলেও হিন্দু ধর্মে আস্থা প্রদর্শন করিত এবং গো! 

ত্রাহ্মণে তক্তিমান ছিল। বগড়ীর কাজবংশ কতৃক উহাদের জায়গীর 

নির্দিষ্ট ছিল। উহার! সেই জায়গীর ভোগ করিত এবং আবশ্যক হইলে 
রাঁজ-সরকারে পাইক সৈন্যের কাধ্য করিত। কোম্পানীর আমলে 

বগড়ীর রাজ। ছত্র পিংহ রাজ্যচ্যুত হইলে বগড়ীর জমিদারী তিন্ন ব্যক্তির 

সহিত বন্দোবস্ত কর! হয় এবং নাএকদিগের জাস্গীরও বাজেয়াপ্ত 

হয়। রাঁজ। ছত্র সিংহের অধঃপতনে বনু সংখ্যক নাএক সৈম্ত আপন 

বৃত্তি ও সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া অচল সিংহ নামক জনৈক দুদ্ধর্য 

সৈনিক পুরুষের নেতৃত্বে ইংরাজ শক্তির বিলৌপ সাধনে বদ্ধ- 

পরিকর হয়। 

নাএকগণ গড়বেতাঁর নিকটবত্তঁ নিবীড় বনভূমি মধ্যে আশ্রয় 

গ্রহণ পূর্বক বগড়ীর কেন্দ্র হইতে প্রান্ত স্থল পর্য্যন্ত ভীষণ বিদ্রোহানল 

প্রজ্বলিত করে এবং ইংরা্াধিক্ৃত বগড়ী পরগণার পার্শ্ববর্তী যাবতীয় 

জনপদে আপতিত হইয়া ব্রাহ্মণ ব্যতীত সর্ধজাতীয়্ নরনারীর সর্ধ- 
শী শিপ শিশিি 

*. 1২610170101 ২111 91855. 

বগড়ীর নাএক 

হাঙ্গামা ৷ 
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নাশ সাধন করিতে থাকে । নাএকগণের দারুণ অত্যাচারে হুগলী ও 

মেদিনীপুর জেলার পার্বস্তা সুবিস্তীর্ণ জনপদ কাপিয়া উঠে। শত 

শত নরনারীর রোদনারোল আকাশ বিদীর্ণ করিয়া অবশেষে কোম্পা- 
নীর কর্মচারিগণের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলে তাহারা আর নিশ্চিন্ত 

থাকিতে পারিলেন না । অচিরকাল মধ্যে গবর্ণার জেনারেলের আদেশে 

ওকেলী নামক জনৈক ইংরাজ বীর একদল ব্রিটীশ সৈন্য লইয়া বগড়ীতে 

উপস্থিত হইলেন । গনগণির অরণ্যে বন্তজাতীয় অশিক্ষিত 'নাএক- 

গণের সহিত সুসভ্য, সুশিক্ষিত ইংরাজ সৈন্টের খণ্ড যুদ্ধ অনেকদিন 

ধরিয়াই চলিয়াছিল। নাএকগণ শ্রেণীবদ্ধতাবে যুদ্ধ করিত না, তাহারা 

জঙ্গলের মধো লুকাইয়! থাকিত আর মধ্যে মধ্যে দলবদ্ধ হইয়া আসিয়া 
ইংরাজ সৈন্যের উপর পতিত হইত এবং তাহাদ্রিগকে তীষণরূপে আক্র- 

ষণ করিত। এইরূপে ইংবাজ সৈন্য ব্যতিবস্ত হইয়। পড়িলে পর, ইংরাজ 

'সৈম্তাধ্যক্ষ একদিন রাত্রে কয়েকটি কামান একত্রিত করিয়া ক্রমাগত 
গোলা বর্ষণে সমস্ত বনভূমি বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিলেন। নাএকগণ 

এবার প্রযাদ গণিল ; অনেকেই প্রাণ হারাইল। যাহারা বাচিয়া থাকিল 

তাহার সে অনলের সন্ভুখীন হইতে না পারিয়া যে যেদিকে পারিল 

পলাইল। ইংরাঁজসৈন্য সে রাত্রে নাএকদিগের সমস্ত আড্ডাগুলি ধ্বংস 

করিয়। দিলেন । পর দিন বৃক্ষ শাখায়, বনান্তরালে ও নদী পুলিনে অন্ু- 

সন্ধান পৃর্বক বহুসংখ্যক নাএক নরনারীকে হত, আহত ও বন্দী 
করা হইল। কিন্তু অচল সিংহের কোন সন্ধান পাওয়৷ গেল না। 

ইংরাজ সৈন্যাধ্ক্ষ তাহাকে ধৃত করিবার জন্ত কয়েকজন সৈন্য বগড়ীতে 
রাখিয়া অবশিষ্ট সৈন্য হুগলী ও মেদিনীপুরের সেনানিবাসে পাঠাইয়া 

দিলেন। | 

অচল সিংহ গণগনির বন হইতে পলাইয়া গিয়া! জঙ্গলময় বগড়ীর 
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পশ্চিম প্রত্যন্ত প্রদেশে যে আর একটি বন দেখিতে পাওয়! যাঁয় সেই 

বনে আড্ডা স্থাপন করেন। যে সকল নাএক 

ইংরাজ সৈনের আক্রমণে চারিদিকে পলায়ন 

করিয়া জীবনটা বাঁচাইতে পারিয়াছিল তাহারা 

আবার একে একে আসিয়া অচল সিংহের নবশিবিরে সমাগত হইল 

এবং ক্রমণঃ লুষ্ঠনপ্রিয় রাজপুত ও মহারাষ্টীয়গণও তাহাদের সহিত 

মিলিত হইয়া অচল পিংহের দল পরিপুষ্ট করিতে লাগিল। তাহারা 

ইংরাঁজাধিকৃত পল্লীসমূহে আপতিত হইয়া নিরীহ পল্লীবাসির যথাসর্বস্থ 
নুঠঠনপৃর্বক আপনাদের নষ্ট এশ্বর্ষ্যের পুনরুদ্ধার সাধন করিতে 
লাগিল। যে সকল ইংরাজ সৈম্ত অচল সিংহকে ধৃত করিবার 

জন্য বগড়ীর বনপ্রদেশে অবস্থান করিতেছিল তাহার! উহার কোন 

প্রতিকারই করিতে পারিল না। এই সুযোগে বগড়ীর রাজ্যচ্যুত 
রা ছত্র সিংহ ইংরাঁজের হিতসাধন করিয়! প্রণষ্ট গৌরব উদ্ধার 

করিবার মানসে বিবিধ কৌশলে িশ্বাপঘাতকভাপূর্বক অচল সিংহকে 
ধৃত করিয়া ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষের হস্তে অর্পণ করিলেন। কিন্ত 

মৃত্যুর পুর্বে নাএক বীর অচল সিংহ রাজ! ছত্র সিংহের আচরণে 

সংক্ষুব্ধ হইয়া তাহার মস্তকে যে অভিসম্পাৎ বর্ষণ করিয়াছিলেন 

তাহা বর্ণে বর্ণে সফল হইয়াছিল। বগড়ীর রাজবংশের বিবরণ 

প্রসঙ্গে সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচিত হইবে। 

অচল সিংহের তাগ্য বিপর্যয় ঘটিলে নাএকগণ তাহাদের দলস্থ 

অনান্য সৈনিক পুরুষকে ভিন্ন ভিন্ন দলের দলপতি পদে বরণ করিয়া 

আরও কিছুদিন টন প্রতিদ্বন্দিত ক্ষেত্রে 

বিচরণ করিয়াছিল । ১৮১৬ খৃষ্টাব্দ ইংরাজ 

সৈন্যের পরাক্রমে নাএকগণ সম্পূর্ণরূপে পরাভূত 

নাএক দলপতি 

অচল সিংহ। 

নাএকদিগের 

পরজয়। 
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হয়। তাহাদের আড্ডাগুলি ধ্বংস করিয়া দেওয়া হয় এবং ১৭ জন 

দলপতিকে ধৃত করিয়! প্রকাশ্ঠ স্থানে ফণাপী দেওয়া হয়। এ 
বৎসরে প্রায় ছুই শত জন বিদ্রোহীকে নিহত করা হইয়াছিল। নাএকরা 

স্বতাঁবতই উর প্ররুতিসম্পন্ন ছিল, তাহার উপর ধৃত হইলে যে তাহা- 

দের প্রাণদণ্ড অনিবার্য, ইহা জানিত বলিয়াই তাহার। প্রায়ই 

প্রাণান্ত পর্য্যন্ত কোম্পানীর সৈন্টের আক্রমণ প্রতিহত করিতে প্রয়াস 

পাইয়াছিল। এই কারণে নাএক হাঙ্গামা৷ কিরূপ ভীষণভাবে মেদিনীপুর 

জেলায় বিস্তৃতি লাত করিয়াছিল তাহা ১৮২০ খুষ্টাব্ধে লিখিত হ্ামিণ্টন 

সাহেবের বিবরণ হইতে বিশেষ জানা যায়। *তিনি লিখিয়াছিলেন, 

বাঙ্গালার নন্ান্ত প্রদেশে ব্রিটাশ শাসনে শান্তি ও শৃঙ্খল সংস্থাপিত 

হইলেও ব্রিটিশ রাজধানী কলিকাতা হইতে মাত্র ত্রিশ ক্রোশ দূরবর্তী 
স্থানের প্রজার নিরাপদ নহে। এ্রস্থানের অবস্থা দেখিলে মনে হয় 

ষে, তাহারা কোন বাজারই অধীন নহে। সে দেশে অত্যাচারীদিগের 
বিরুদ্ধে কাহারও সাক্ষী দিবার সাহস নাই, তাহা হইলে অত্যাচারীগণ 

সাক্ষীকে হত্যা করিয়া প্রতিহিংস৷ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে একটুকুও 

ইতস্ততঃ করিবে না। সামান্ত কোন কারণে বা অর্থ লোভে প্রাণ নাশ 

করিতে সে দেশের লোকে বিন্দূমাত্র দ্বিধা বোধ করে না।* 

চুয়াড় বিদ্রোহ ব্যতীত সন্ন্যাসী হাঙ্গামার ছু'একটি ক্ষুদ্র তরঙ্গও 

মেদিনীপুরের শাস্তি নষ্ট করিয়াছিল । সে সময় সন্ন্যাসীরা দলবদ্ধ হইয়া 

এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে, বিশেষতঃ এক তীর্থ 

হইতে অন্ত তীর্থে গমনাগমন করিত । সাধারণতঃ 

উত্তর-তারতের ভবঘুরে ব্যক্তিরাই মিলিত হইয়া এই দল গঠন করিত, 

পরে স্থানীয় চোর, বদ্মায়েস প্রভৃতি ব্যক্তিদিগের দ্বারা এ দল পুষ্ট 
ক 5, 10210110005 10950171000] 06131000500) 7820) ০01. 7. 0. 152, 

সন্ন্যাসী উপক্ব | 
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হইত। এক একটি দলে শত শত সন্যানী থাঁকিত এবং তাহার 

রীতিমত অন্ত্র শস্ত্রে দজ্জিত হইয়া হস্তী, অশ্ব, উষ্টু সমতিব্যবহাঁরে তীর্থ 

হইতে তীর্থান্তরে ভ্রমণ ক'রয়া৷ বেড়াইত। তাহাদের গমন পথে যে 
সকল গ্রাম ও নগরাদি পড়িত তাহা লুঠন করিত এবং ধনীদিগের 

নিকট হইতে বলপুর্ধক খাগ্চা্রব্যাদি আদায় করিয়া লইত। যাহার! 
বাধ! দিত তাহাদিগকে প্রহার, এমন কি সংহার পর্য্যন্ত করিত। 

কোম্পানীর প্রথম আমলের কাঁগজ পত্রাদিতে সন্ন্যাসীদিগের প্রভূত 

অত্যাচারের বিবরণ বিবৃত আছে। এই সন্নাসীর দল সাধারণতঃ 

বাঙ্গালার উত্তর ও পুব্বাংশেই ভ্রমণ করিত-_মধ্যে মধ্যে শ্রীক্ষেত্র 

যাইবার পথে মেদিনীপুরের উপর অত্যাচার করিয়া যাইত। . 
১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে একদল সন্ন্যাসী ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত ক্ষীরপাই 

গ্রামে প্রবেশ করিয়া উৎপাত আরম্ভ করে। কর্তৃপক্ষের আদেশে 

মেদিনীপুরের রেসিডেণ্ট তাহাদিগের কতকগুলিকে হত, আহত ও 
বন্দী করেন এবং বাঁকীগুলিকে দলভ্রষ্ট করিয়! দেশ হইতে তাড়াইয়া 

দেন। এ বৎসর মাচ্চ মাসে আরও একদল, প্রায় তিন সহস্র সন্ন্যাসী, 

মেদিনীপুর ও বাঁকুড়। জেলার সীমান্তে রায়পুর প্রদেশে দেখা দেয়। এই 

সংবাদ কর্তৃপক্ষের কর্ণগোচর হওয়া মাত্রেই তাহারা একদল সৈন্ 

সমতিব্যহারে কাণ্তেন ফরবেস্ সাহেবকে তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা 

করিতে আদেশ দিলেন এবং স্থানীয় জমিদারগণও তাহাদের লোকজন 

লইয়া তাহার সাহায্য করিতে আদিষ্ট হইলেন। এই সংবাদ পাইয়া 

সন্যাসীর৷ ফুলকুসুমা! হইতে জঙ্গল-মহাঁলে প্রবেশ করিয়া আলমপুর 

ও গে।পীবল্লভপুরের মধ্য দিয়া মারহাট্রাদিগের অধিকারে চলিয়া যায়। 

ক্ষরুবেশ সাহেব তাহাদিগের সাক্ষাৎ পাঁন নাই। তবে পরবর্তী জুন 
মাসে অন্ততম সৈন্যাঁধ্ক্ষ কাণ্তেন এডওয়ার্ডস্ তাহাদিগের কয়েক- 
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জনকে ধরিয়! আনিতে সক্ষম হইয্বাছিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসীদিগের 

সহিত যুদ্ধে তাহাকে পরাভূত হইয়াই আসিতে হইয়াছিল। 
এ বৎসরের অক্টোবর মাসে আবার সংবাদ পাওয়া যায় ষে, অন্ত ছুই 

দল সন্ন্যাপী বালেশ্বর জেল। হইতে উত্তরদিকে অগ্রপর হইতেছে। যাহাতে 

তাহারা মেদিনীপুর জেলার মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে সেজগ্ত কাপ্তেন 
হার্সের অধীনে একদল সেনা জলেশ্বরে প্রেরাত হইয়াছিল। সন্ন্যাসীরা 

এই সংবাদ পাইয়া দল ভাঙ্গিয়া জঙ্গলের মধ্যে চলিয়া যায়। হার্সে তাহা- 
দিগকে ধরিতে পারেন নাই। নভেম্বর মাসে" তাহার। পুনরায় মিলিত 

লইয়া ময়ূরতঞ্জে উপস্থিত হয়। মেদিনীপুর হইতে কাণ্তেন টমাস 
সসৈন্যে হপ্ছ'দিগেল অনুসন্ধানে অগ্রসর হইলে তাহার! পার্বত্য পথে 
প্রয়াগের দিকে চলিয়া যায়। ভবিষাতে যাহাতে তাহারা আর মেদিনী- 

পুর জেলার মধ্যে প্রবেশ করিয়া কোনপ্রকার উপদ্রব করিতে না পারে 

তাহার বিশেষ ব্যবস্থা করা হইলে আর তাহারা এই জেলার মধ্যে 

বিশেষ কোঁন উতৎ্পাৎ্ করে নাই। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তারতের 

এই সন্যাসী বিদ্রোহের ভিত্তির উপরেই তাহার 'আনন্দ মঠ” নির্মিত 

করিয়াছিলেন । 

এই সকল হাঙ্গামা নিবারণ করিতে কোম্পানীর প্রায় ৪০1৫০ 

বৎসর সময় লাগিয়াছিল। ইহার পর ইংরাজ 

রাজত্বে রাজকীয় বিশৃঙ্খলার স্মরণীয় ঘটন] সিপাহী 

বিদ্রোহ । সিপাহী বিদ্রোহের সময় স্বর্গীয় রাঁজনারায়ণ বস্থ মহাশয় 

মেদিনীপুরের জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি তাহার 

আত্মচরিতে মেদিনীপুরের তৎকালীন অবস্থা সন্বন্ধে যাহ! লিপিবদ্ধ করিয়া 

গিয়াছেন আমর! এস্থলে তাহা অবিকল উদ্ধ,ত করিয়। দিলাম ।__ 
“১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ হয়। সিপাহী বিদ্রোহের 

সিপাহী বিজ্রোহ। 
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ভারতব্যাপী তরঙ্গ মেদিনীপুর পর্য্যন্ত পৌছে । ১৮৫৭ সালের ১*ই মে 

বিদ্রোহী সিপাহীর। মিরাট নগর ত্যাগ করিয্বা দিলী গমন করে। 
সিপাহীদিগের গুপ্ত ষড়যন্ত্র এত বিস্তৃত ছিল যে, ১০ই মের অব্যবহিত 

পরেই একজন তেওয়ারী ব্রাহ্মণ মেদিনীপুরস্থ রাজপুত জাতীয় 

সিপাহীপ্র পন্টনকে বিগড়াইবার চেষ্টী করে। মেদিনীপুরে যে 

রাঁজপুত জাতীয় পণ্টন ছিল তাহার নাঁম 91161092196 73209110]) 

ছিল। উক্ত তেওয়ারী ব্রাহ্মণকে মেদিনীপুর স্কুলের সম্মুথে কেল্লার 

মাঠে ইংরাঁজের! ফাসী দ্রেন। একতস্থানের বিদ্রোহের সংবাদের পর 

আর এক স্থানের বিদ্রোহের সংবাদ যেষন মেদিনীপুরে আসিতে 

লাগিল তেমনই মেদ্দিনীপুরবাসী অত্যন্ত ভয়াকুল ও উদ্বিগ্ন হইয়া 
উঠিতে লাগিল। তখনকার যে সকল কাগজে বিশেষতঃ 1১170901% 

কাগজে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের বিদ্রোহের যে বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইত 
তাহা! আমর] ক পর্য্যন্ত উৎসাহের সহিত পাঠ করিতাম তাহ! বলিতে 

পারি না। বাঙ্গালীদের অপেক্ষা সাহেবেরা আরও অধিক ভীত 

হইয়াছিলেন। হইবারই কথা । একদিন সাঁহেবেরা ক্যাণ্টনমেণ্টে 

গিয়! পিপাহীদিগকে ডাকিয়া! একটা থালের উপর ধান দুর্বা রাখিয় 

প্রত্যেক সিপাহীকে তাহা ছুঁইয়া এই শপথ করিতে বলিলেন যে, সে 

বিদ্রোহী হইবে না। প্রত্যেক সিপাহী সেইরূপ করিল। কিন্তু 

সাহেবদের তাহাতে বিশ্বাস হইল না । জুন মাস পড়িতেই বৃষ্টি 
আরম্ত হইল। মেদিনীপুরের দিকট কংসাবতী নদী গ্রীঘ্মকালে শুষ্ক 

থাকে । বৃষ্টি পড়িলেই প্রবাহযান হয়। সাহেবের ও কোন কোন 

তদ্রলোক কংসাবতী নদীতে নৌক! প্রস্তুত করিয়৷ রাধিয়াছিলেন। 
এই মানসে রাখিযাছিলেন যে, যখনই বিদ্রোহ হইবে তখনই নৌকা 

চড়িয়। পলায়ন করিবেন। একদিন সন্ধ্যার সময় কালেক্টার সাহেব 
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খানা খাইতে বপিয়াছেন, এমন সময়ে মেদিনীপুরের জমিদারী 

কাছারীর কোন ভৃত্য সধ করিয়া একটি বোম ছুড়িল। বোমার 

আওয়াজ শুনিবামাত্র সাহেবের হাত হইতে ছুরি কাটা পড়িয়া গেল ও 

আওয়াজের কারণ জানিবার জন্ত চাঁপরাশীর উপর চাপরাশী 

পাঁঠাইলেন। আমরা স্কুলে কাজ করিবার সময় প্যান্ট,লেনের ভিতর 
ধুতী পরিয়া কাজ করিতাম। যখনই সিপাহী আসিবে প্যান্ট,লুন ও 
চাপকান ছাড়িয়। ধুতী ও চাদর বাহির করিয়া পরিব স্থির করিয়া- 
ছিলাম। সিপাহীদিগের প্যাণ্টলেনের উপর বিশেষ রাগ ছিল। 
কোন্ পথ দিয়া পলায়ন করিতে হইবে তাহা আগেই ঠিক করিয়। 
রাখ। হইয়াছিল। বিধবা বিবাহ নিবন্ধন আমার বিশেষ তয় ছিল। 

বিধবা বিবাহের উপর তাহাদিগের বিশেষ বিদ্বেষ ছিল। পরিবার 

কলিকাত। পাঠাইয়! দিয়া আমি একটি ক্ষুদ্র গলির ভিতর কোন বন্ধুর 

বাটীতে রাত্রে শয়ন করিতাম। নিদ্রার সময় লাল কোর্তাধারী 

সিপাহীর স্বপ্র দেখিতাম। যখনই আমরা শুনিতাম যে সিপাহীরা 

বাজারে টাকার বদলে মোহর সংগ্রহ করিতেছে, তখনই আশঙ্কা হইত 

যে বিদ্রোহের আর দেরী নাই। একদিন জন্মাষ্টমীর পর্বোপলক্ষে 

সিপাহীরা হাতীর উপর চড়িয়া নিশান উড়াইয়া বাজন1 বাজাইয়া 
কাওয়াজ করিতে করিতে সহরের দিকে আসিতেছল। আমর! 

তখন স্কুলে পড়াইতেছিলাম । আমর] মনে করিলাম, পিপাহীর1 সহর 

আক্রমণ কবিতে আসিতেছে । স্কুলে হুলস্থল পড়িয়া গেল, বালকের! 

টেবিল ও বেঞ্চের নীচে নুকাইতে লাগিল। 090701) ( অসটা চ.) 
পাধী যেমন চক্ষু বুর্জিলেই মনে করে যে সে নিরাপদ, তেমনই ছাত্রের 

মনে করিয়াছিল যে, বেঞ্চের নীচে লুকাইলেই নিরাপদ । আমরাও 

প্যা্টলুন চাপকান পরিত্যাগ করিয়! ধুতী বাহির করিতেছিলাম 
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এমন সময়ে আমর] শুনিলাম যে, সিপাহীরা জন্মাষ্টমীর পর্বোপলক্ষে 

এইরূপ ধৃষধাম করিতেছে। ইহা শুনিয়া আমরা প্ররুতিস্থ হইলাম । 
ম্যাজিষ্টরেট লসিংটন সাহেব ( তখন ম্যাজি/ট্রট ও কালেক্টারের পদ 

তিন্ন ছিল, একই ব্যক্তি ছুই কাজ করিতেন না) একদিন ভদ্র বাঙ্গালী- 

দ্রিগের সভা ডাক্কাইয়া বলিলেন, যে কেহ আতঙ্কের চিহ্ন প্রকাশ 

করিবে তাহাকে জেলে দিব । সাহেব উহার অব্যবহিত পূর্বে উত্তর 

পশ্চিমাঞ্চলে ছিলেন। বাঙ্গালীর নাম ভাল করিয়া উচ্চারণ করিতে 

পারিতেন না । তিনি সতাস্থলে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের সকলে উপস্থিত 

আহেন কিন। জানিবার জন্য সভা আহবানকারী পত্রের লেফাপার 

উপরের লিখত নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন; তখন জলামুঠার | 

রাজার অছি ধরণীধর রায়ের নাম উচ্চারণ করিতে .না পারিয়। 

“ড্যানিডর বায়” এবং স্কুল সমূহের ভেপুটী ইনিস্পেক্টার উমাচরণ 

হালদারের নাম “ওমরচন্দ হাবিলদার” উচ্চারণ করিয়াছিলেন । 

যখনই রাত্রিতে আমি জাগিয়াছি তখনই লসিংটন সাহেবের বগী 

গাড়ীর শব্দ শুনিতে পাইয়াছি। তিনি সমস্ত'রাত্রি সহরে এইরূপে 

চৌকী দ্িতেন। সংবাদ পত্রে এইরূপ মিথ্য। জনরব লিখিত হইয়াছিল 

যে, 91061581656 138111107) মেদিনীপুরে বিদ্রোহ করিয়া বর্ধমানের 

দিকে চলিয়া! গিয়াছে । যাহা হউক সৌভাগ্যক্রমে বিদ্রোহ হয় নাই। 

পরিশেষে এই পণ্টন স্থানান্তরিত হওয়াতে উদ্বেগের সকল কারণ 

চুকিয়া গেল। মেদিনীপুরে যে বিদ্রোহ হয় নাই তাহার প্রধান 

কারণ কর্ণেল সাহেবের রাজপুত উপপত্বী। তাহার কথা সিপাহীর। 

বড় মান্ত করিত। বিদ্রোহের প্রস্তার্ব হইলে সে সিপাহীদিগকে 
তাহ! করিতে নিবারণ করিত।” 

সী শী শিটশীশীশীশী শি 

* রাজনারায়ণ বন্ুর আত্মচরিত--পৃঃ ১০১-১০৪ | 



২৫৪ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 

বঙ্গের তদানীন্তন ছোটলাট বাহাদুর বাঙ্গালার সিপাহী বিদ্রোহের 

যেবিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন উহার মধ্যেও মেদিনীপুরের 

19]%9059 132.081101) 'ও পূর্বোক্ত তেওয়ারী ব্রাহ্মণের (1১01109 

1321090022) উল্লেখ আছে। উহা হইতে আরও জানা যায় যে, 

এ সৈন্যদল মোদনীপুর হইতে ছোট নাগপুরে স্থানান্তরিত হইলে 

স্থানীয় সাওতালদিগের মধ্যে কিঞ্িৎ অশান্তির স্ুচন] দেখা দিয়াছিল। 

কমিশনার সাহেব গবর্ণমেণ্টের নিকট উহ জানাইলে ছোটলাট বাহাছর 

মেদিনীপুরে আবার ক্রমান্বয়ে দুই দল সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন ।* ফলে 

সিপাহী বিদ্রোহের বিশেষ কোনও গোলযোগে মেদিনীপুরবাসীকে বিপন্ন 

হইতে হয় নাই। তবে অন্ঠান্ত স্থানের পরাঞ্জিত সিপাহীগণ পলায়নকালে 
মেদিনীপুরের কোন কোন স্থানের মধ্য দিয়া যাইবার সময় লুণ্ঠন ও অত্যা- 

চারাঁদি কবিতে ক্রটী করে নাই। মেদিনীপুরের প্রাচীন লোকদিগের 

নিকট তাহার দুই একটি কাহিনী অগ্যাপি শুনিতে পাওয়া যায়। 

পূর্ব অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে» হিজলী বন্দর বিশেষ খ্যাতিলাত 
করিলে ইউরোগীও বিভিন্ন দেশের বণিক্গণ একে একে হিজলীতে 

মেদিনীপুরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। ক্রমে তাহারা এই 

৪৮৮ ও জেলার মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্থানে স্থানে কু 
নির্মাণ করতঃ বাণিজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। এই 

জেলার দক্ষিণাংশের হিজলী, তমলুক, কেন্দুয়া (কাথি +) প্রভৃতি 
৩০০ পপ পপ 

গ 511100009) 09060 0106 3001). ১6191. 1858, 16০০:00 0 0175 1160৮ 

06000 00৬61007 ১11 7170906110 10211109% 10. 0. 8.৮ 7360651 81006] 

0179 11990050900 (0৮91901305৮ 0০, 13, 130051800 0. ৪. ৬০1, |, 00, 

[38-140. 

1 1. 7050095 1010 0]. [1.0 13, 1010097076 0826861 
[0.2275. 



ইংরাঁজ শাসনকাল। ২৫৫ 

স্থানের ন্টায় উত্তরাংশের মেদিনীপুর, চন্দ্রকোনা, ঘাটাল, ক্ষীরপাই, 
রাধানগর প্রভৃতি স্থানেও পর্টুগিজ, ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরাজদিগের 
ব্যবসায় চলিয়াছিল। পরে ইংগাগলেগের সহিত প্রতিযোগিতায় 

সমকক্ষ হইতে না পারিয়া পটু্গিজ ও ওলন্দাজ বণিক্গণ ধীরে ধীরে 

এ প্রদেশ হইতে কারবার উঠাইয়া দেন। তাহাদের প্রায় সমস্ত 
কুঈীগুলি ইংরাজদ্িগের অধিকৃত হ্য়। ইংরাজ কোম্পানী ষে সময় 

মেদিনীপুর জেলার অধিকার প্রাপ্ত হন সে সময় এ দেশে কেবল 

ফরাসীদিগের কারবার চলিতেছিল। জেলার যে কয়েকটি স্থানে 

করাসীদিগেব কু্ঠী ছিল তন্মধ্যে ক্ষীরপাই, মোহনপুর ও খাজুরীর 

কুচীর নাম উল্লেখ যোগ্য । মোহনপুরে উৎকৃষ্ট সাদা কাপড় এবং ক্ষীর- 

পাইতে সুতার ও রেশমের নানাপ্রকার মৃলাবান্ বস্ত্রাদি প্রস্তৃত হইত । 
এই সকল কুঠী চন্দননগরের ফরাসী ডিরেক্টার ও মন্ত্রী সভার কর্তৃত্বা- 
ধীনে ছিল। প্রত্যেক কুীতে একজন করিয়া ফরাসী রেপিডেপ্ট 
থাকিতেন; তিনি দাল'লদিগকে দাদন দিয়া কার্য করিতেন। 

প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকার কারবার চলিত । সময় সময় দালালগণ 

টাকা বাকী ফেলিলে উহ! আদায়ের জন্য তাহাদিগকে ইংরাজ গবর্ণ- 

মেণ্টের শরণাপন্ন হইতে হইত। কিন্তু তাহা হইলেও সে সময় উভয় 

জাতির মধ্যে আন্তরিক সন্তাব ছিল বলিয়া মনে হয় না। 

১৭৭ খুষ্টান্সে একবার ফরাসীদিগের খাজুরীর কুগীতে বিস্তর 

চাউলঞ্সংগৃহীত হইতেছে দেখিয়। ইংরাজ রাজপুরুষদিগের সন্দেহ 

হয় ষে, শীঘ্বই এদেশে ফরাসী সৈন্য আসিবে, সেইজন্যই এ চাউল 

সংগ্রহ করিয়া! রাখা হইতেছে। সেই বিশ্বাসে তাহারাও প্রস্তুত হন। 

ফরাসীদিগের গতিবিধি লক্ষ করিবার জন্য একদল সৈন্য খাজুরীতে 
এবং একদল সৈন্ত প্রথমে কাথিতে ও তৎপরে আমীরাবাদে প্রেরিত 



২৫৬ মেদ্রিনীপুরের ইতিহাস। 

হইয়াছিল। কিন্তু বর্ধাকাল পর্য্যস্ত অপেক্ষা করিয়াও ফরাসী সেনার 

আগমনের কোন সংবাদ ন! পাইয়! জুলাই মাসের শেষে ইংরাজ সৈন্ত- 

দলকে ফিরাইয়া আনা হয় |* 

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই মেদিনীপুরের তৎকালীন ইংরাজ 

রেসিডেন্ট বাবর সাহেবের হঠ্কারিতায় ফরাসী গবর্ণমেন্টের সহিত 

ইংরাজের পুনরায় একটু মনোমালিগ্ত ঘটিবার উপক্রম হইয়াছিল। 
৯৭৭০ খৃষ্টানদের অক্টোবর মাসে ফরাসী এজেন্ট লরেণ্ট সাহেব তাহাদের 

মোহনপুর ও ক্ষীরপাইর কুঠী পরিদর্শন করিবার জন্য কয়েকজন পিপাহী- 

সহ মেদিনীপুরে উপস্থিত হন। বাবর সাহেব তীহাকে পথে আটক 

করিয়। বলেন “আপনাদের চন্দননগরস্থ গবর্ণমেণ্ট আপনাকে আমাদের 

এলাকার মধ্য দিয়া সৈম্তসহ যাইবার জন্ত যখন আমাদের কলিকাতার 

কাউন্সিলের অনুমতি লয়েন নাই, তখন আমি আপনাকে সৈম্তপহ 

আমার অধিকারের মধ্য দিয়া যাইতে দিতে পারি না। তবে আমি 

আপনার সৈম্তদিগকে আমার ছৃর্গের মধো আটক রাখিয়া আমার 

কয়েকজন সৈম্কে আপনার সঙ্গে দিতে পারি, আপনি তাহাদিগকে 

লইয়া! যাইতে পারেন।” ফরাসী এজেন্ট এ প্রস্ত'বে কিছুতেই 

সম্মত হন নাই ; অগত্যা অনেক বাগ্বিতগার পর বাবর সাহেব 

তাহাকে যাইবার অনুমতি দেন। কিন্তু ফরাসী গবর্ণমেণ্ট ইহ] 

অপমানজনক বোধ করিয়া ৮ই নভেম্বর তারিথে কলিকাতার ইংরাজ 

কাউন্সিলে এক পত্র লিখেন। কাউন্সিল সমস্ত বিষয় ্মবগত 

হইয়া ফরাসী গবর্ণমেন্টের নিকট দুঃখিত হইয়া পত্র লিখেন এনং 
বাবর সাহেব তিরষ্ভুত হন। 1 ফলে কোম্পানীর গবর্ণর ও কান্উন- 

:৯*:00150000 082506597-8110080075--00 46-47, 
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ফিলের সত্যগণের সুবিচারে হাঙ্গামা আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে 
পারে নাই। ১৭৮ খুষ্টাবে ইংরাঁজদিগের সহিত ফরাসীদিগের 

প্রকাশ্তরূপে যুদ্ধ বাধে । কিন্তু ইহার কয়েক বৎসর পুর্ব হইতেই উহার 
আয়োজন ধীরে ধীরে চলিতেছিল। সেই সময়ে, ১৭৭৪ হইতে ১৯৭৭৮ 

খুষ্টাব্দের মধ্যে, এ দেশের প্রায় সমস্ত কুঠী ফরাসীর উঠাইয়! দেয়। 

কোম্পানীর কয়েকটি কুঈীও যেদ্রিনীপুর জেলার স্থানে স্থানে 

প্রতিষ্ঠিত ছিল। তন্মধ্যে মেদিনীপুর সহবের থান কাপড়ের কুঠী এবং 
ক্ধীরপাইর বয়ন-কারখানা সমধিক প্রসিদ্ধ। কোম্পানীর রেসিডেপ্টরাই 

ব্যবসা-বাণিজ্যেরও অধ্যক্ষরূপে (90020610191 

ইষ্ট উতিয়া 470) এ সকল কুীর কার্যযাদি তত্বাবধারণ 
কোম্পানীর কুঠী ও ১ : 

কারবার।.. করিতেন। ইদানীন্তনকালের ঘাটাল মহকুমা 
ততৎকালে চাঁকলা বর্ধমানের ও পরে হুগলী জেলার 

অন্তভূত থাকায় ক্ষীরপাই প্রতৃতি স্থানের কুঠীগুলি প্রথমে বর্ধমানের 

রেসিডেন্টের এবং পরে হুগলীর অধ্যক্ষর কর্তৃত্বাধীন ছিল। এতদৃব্যতীত 
এই জেলার অন্যাণ্ কুীগুলি ততৎকালে মেদিনীপুরের রেপিডেন্টের 

হস্তে ছিল। রেসিডেন্ট মহাজনদিগকে রেসম ও রেসমী কাপড় এবং 

সুতার কাপড় সংবরাহের জন্ত দাদন দিতেন। তাহাদের সহিত চুক্তি 
থাকিত যে, তাহার কোম্পানী ব্যতীত অন্য কাহাকেও & সকল, 

দ্রব্য সরবরাহ করিতে পারিবে না এবং নিদ্দিষ্ট দিনে কুঠীতে মাল 

পৌছাইয়া দিতে বাধ্য থাকিবে । মহাঁজনেরাও আবার রেস 'ও তুলার 
চাষীদিগের সহিত এবং তত্তবায়দিগের সঙ্গে পৃর্ধোক্তরূপ চুক্তি 
করিয়া লইয়! নিদিষ্ট দিনে কোম্পানীর কুটীতে মাল জোগান দিত। 

অতঃপর সেগুলি কুসীতে বস্তাবন্দি হইত এবং সরকারী রাজস্বের 

সঙ্গে সিপাহী পাহারা দরিয়া কলিক্কাতায় চালান দেওয়া হইহু। 
১৭ 



২৫৮ মেদিনীগুরের ইতিহাস । 

কলিকাতা হইতেই সেগুলি বিজ্রয় হন বিক্রয়ের জন্য দেশাস্তরে 

পাঠান হইত। 

রাধানগরের কুগী রেসমের জন্য বিখ্যাত ছিল। তৎকালে 

মেদিনীপুরের রেসম অনেক স্থানেই প্রেরিত হইত। ১৭৬৮ খুষ্টাবে 

মেদিনীপুরের তাৎকালিক রেসিডেণ্ট রেসমের রপ্তানী আরও বৃদ্ধি 

করিবার.মানসে তু'ত গাছের চাঁষের জন্য নাম মাত্র জমায় অনেক জমী 

বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। ১৭৭০ থৃষ্টাক্বে কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ 

ব্যবসায়ের অধিকতর উন্নতি ও কাপড়ের উৎকর্ষ-সাধন জন্য গ্রিমণ্ 

(0208910) নামক একজন বিশেষজ্ঞকে মেদিনীপুরে পাঠাইয়াছিলেন। 

উত্তরকালে এই সকল কারবার বিশেষ বিস্তৃত হইয়া পড়ায় রেপিডেণ্টের 

পক্ষে উহার তত্বাবধারণ করা অস্ুবিধাজনক হইতে থাকে । সেই 

কারণে ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী একজন পৃথক কর্মচারী নিযুক্ত করিয়! 

তাহার হস্তে এই সকল কারবার ও কুগীর ভারার্পণ করেন । তিনি 

00100761019] [991001; নামে পরিচিত ছিলেন । এ প্রদেশে বহুদিবস 

পর্য্স্ত কোম্পানী কারবার চালাইয়াছিলেন। পরে একে একে সমস্ত « 

কারবারগুলি উঠাইয়৷ দেন এবং কুঠীগুলি ছাড়িয়া দেওয়া! হয়। সেই সকল 

কুচীর ভগ্নাবশেষ এখনও এই জেলার নানাস্থানে দৃষ্ট হয়। কোম্পানীর 
'আমলের অনেক চিঠীপত্রেই সেকালের ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা পাওয়া যাঁয়। 

কাপড়ের ব্যবসায় ব্যতীত আরও নানাপ্রকারের কারবার তৎকালে 
কোম্পানীর হাতে ছিল; তগ্মধ্যে হিজলীর লবণ 

হিজলীর লবপ- কাঁরবারটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । কোম্পানীর 
০ ইহা৷ একটি. বিশেষ লাভজনক ব্যবসায় ছিল। ১৭৬৫ 

ৃষ্টাবে বঙ্গের দেওয়ানী গ্রহণের পর হইতেই হিজলীর এই লবণ 

কারবারে কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার হয়।  ইংরাজ রাজত্বের 
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বহু পূর্ব হইতেই, এমন কি মুসলমান রাজত্বের পূর্বেও নিয়বঙ্গ বিশেষতঃ 
হিজলী প্রদেশ, লবণ প্রস্তুতের জন্য খ্যাতিলাত করিয়াছিল। শাল্তী 
করিয়া অতি 'সহজে লবণ লইয়া! যাইবার জন্য বদরশাচরের সম্মুখস্থ 

ডাঙ্গা হইতে সাকরাইলের নিকট সরস্বতী নদী পর্য্যন্ত একটি ক্ষুদ্র খাল 

কাটা হইয়াছিল। উহা সাধারণতঃ “নিমকীর খাল” নামে পরিচিত 

ছিল। কোন্ কালে কে এই কার্য্য করিয়াছিল তাহা! জানা যায় না; 

কিন্তু এই পথ দিয়! অতি অল্প দিনেই উড়িষ্যার যাওয়া যাইত। ১৫০৯ 

ৃষ্টাঞ্জে চৈতন্য দেব এই পথ দিয়াই যাত্রা করিয়।ছিলেন। নিত্যানন্ন 
প্রভুও এই পথ দিয়া সাকরাইল হইতে সরশ্বতী বাহিয়া আন্দুলে কষ্ঠানন্দ 

চৌধুরীর অতিথি হইয়াছিলেন। ১৫৪৪ খৃষ্ঠাধে লিখিত মুকুন্দরামের 
চণ্ডীকাব্যে আছে, শ্রীযস্তের নৌকা কলিকাতা ও বেতড় পার 
হইয়া কালীকট যাইবার সময় “ডাহিনে ছাড়িয়া যায় হিজলীর পথ।? 

গঙ্গা এই পথে প্রবাহিত হইলে লোকে ইহাকে “কাটি-গঙ্গা” বলিতে 

লাগিল। এইজন্য কাটি-গঙ্গার কোন মাহাত্ম নাই। অনেকের 

বিশ্বাস, ইংরাজেরা এই অংশটি কটিয়া দিয়া গল্গীকে সরল পথে চালাই 

দিয়াছেন ;উহা। নিতান্ত ভ্রম। ১৫২০ হইতে ১৫৩* খষ্টানের মধ্যে 
গঙ্গার এই গতি হইয়াছে। * প্র 

মুসলমান রাজত্বে সুলতান সুজার রাজস্ব বন্দোবস্তে হিজলীর 
নিমক-মহালের উল্লেখ দেখা যায়। বাঙ্গালার নবাবী আমলে হিজলীর 

লবণ কারবার নবাব সরকারের কর্তৃত্বাধীনে দেশীয় জমিদারদিগের 
দ্বারাই পরিচালিত হইত। + তৎকালে এ দেশ হইতে লবণ লইবার 

* নব্যভারত--কলিকাতার ইতিবৃত-__২* ধও-_পৃঃ ৪৬৮ 
+ চা) 67০0: 00. চ85 [টিন 40 ।াহাপুত ০, 2. 

01), 1825 365-312. 



২৬, মেদ্রিনীপুরের ইতিহাস। 

জন্য দলে দলে কাস্মিরী, শিখ, মুলতানী, ভাটিয়। প্রভৃতি নানাদেশীয় 

ব্যবসায়ারা আপিত। * ইহাতে এ প্রদেশের লোকেরা যথেষ্ট অর্থ 

উপার্জন কর্রিত। পববস্তিকালে কোম্পানীর কর্মচারারা৷ এই কার- 

বারটি একচেটিয়া করার বিদেশী ব্যবসায়ীগণের এ দেশে অ।গমনের 

পথ রুন্ধ হইয়! যায়। 

কান্তিক মাস হইতে আরন্ত করিয়া 'জোষ্ঠ মাঁস পর্য্যন্ত এ প্রদেশে 

লবণ প্রস্ততের কাধ্য চলিত। সাধারণতঃ যে সকল জমী বর্যাকালে 

জোয়ারের জলে ধৌত হইয়া যাইত সেই কল 

লবণ-প্রস্তত প্রণালী। জমীতেই লবণ প্রস্তত হইত। এ সকল জমীকে 

“চর” বলিত। চরগুলি আবার 'থালাড়ী” নামে 

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক থালাড়ীতে সাতজন করিয়া 

লোক নিযুক্ত থাকিয়! গড়ে দুইশত তেত্রিশ মন লবণ, প্রস্থত করিত। এ 
সকল লোক “মপঞ্গী” নামে অভিহিত হইত। 1 মহামহাপাধা ।পঞ্ডিত 

হরপ্রপাদ শান্ত্রী মহাশয়ের আবিষ্কৃত পূর্বোক্ত সংস্কৃত পু থিখানিতেও 

প্র মলঙ্গীদের নাম ও হিজলীর লবণ ব্যবপান্বের উল্লেখ দেখা যায়। 

প্রথম অধ্যায়ে -আমরা উক্ত অংশ উদ্ধত করিয়া দিয়াতি। হিন্দু 

রাজত্বেও যে এ প্রদেশে লবণ ব্যবসায় বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ কর্রিয়াছিল 

তাহার সাপক্ষে ইহা! একটি বিশিষ্ট প্রমাণ। 

_ মলঙ্গীরা সাধারণ প্রথায়্..মৃত্তিকা হইতে লবণান্ু পরিস্রথণ করিয় 
উহাকে কাষ্ঠের আগুনে উত্তপ্ত করিত। ফলে 'জলটি বাস্পাকারে 

পরিণত হুইত এবং লবণটি পাত্রের নীচে থাকিয়া যাইত। পরেএঁ 

লবণ একত্রিত করিয়া গুদামে জমা করা হইত। লবণীদু উত্তপ্ত 
০] 

| * মহারাঞ্জা নন্দকুমার, _-সত্যচরণ শাস্ত্রী প্রধীত।' 
1. চাটি 007৮8 00721066য 01৯ 11, 365-572, 
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করিবার জন্ত পার্বতী যে সকল স্থান হইতে কান্ঠ সংগ্রহ করা হইত 

সেই সকল জমীকে 'জালপাই জঙ্গল” বলিত। এইজন্য জালপাই জঙ্গলকে 
বিশেষভাবে রক্ষা ( চ:6591৮90 00:95%) কর] হইত। 

নবাব সরকার মলঙ্গীদের বেতন স্বব্ধপ প্রতি একশত মনে বাইশ 

টাকা হিসাবে পারিশ্রমিক ধার্য করিয়া জমিদারদিগের সহিত একটি 

বন্দোবস্ত করিয়া দরিয়াছিলেন। জযিদারগণ তাহাদিগকে সমস্ত 

বৎসর বেতন ন। দিয়া) ছয় মাসের বেতন দিতেন ও অন্থ ছয়মাসের 

জন্য বিনা খাজনার অথবা অন্য কোনরূপ সুবিধাজনক সর্ভে কৃষি- 

কার্ষ্যোপযোগী জমী ভোগ কর্রিতে দিতেন । মলঙ্গীরা কার্তিক হইতে 

জৈষ্ঠ্য মাস পর্য্যন্ত লবণ প্রস্তুত করিত, তৎপরে বর্ষা আরম্ভ হইলেই 
স্বস্ব চাকরাণ জমীতে কৃষিকার্্য আরম্ভ করিয়া দিত। এইরূপে 
তাহারা বারমাসই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া যথেষ্ট উপাক্জন করিত। 
নবাবী আমলে মেদিনীপুর জেলায় ন্যুনাধিক চার হাজার খালাড়ী 
ছিল। প্রতি এক শত যণ লবণ তখন প্রায় ষাট টাক! মুল্যে মহাজন 

দিগকে বিক্রয় করা হইত এবং খরচ বাদে যাহা উদ্ধত থাকিত তাহ। 

অমীদার ও সরকারের উচ্চ পদস্থ কম্ম্চারীদের লত্য ছিল। * সে সময় 

প্রধান লবণ ব্যবসায়ী “ফকর-উলল-তজ্জব” (ব্যবসায়ীদের গৌরব ) 

বা “মালীক-উল্-তজ্জব” ( ব্যবসায়ীদের রাজা ) উপাধি লাভ 

করিতেন। এই কারবার তৎকালে কিরূপ সম্মান ও লাভজনক ছিল 

তাহা & ছুইটি উপাধি হইতেই বুঝিতে পারা যায়। মুসলমান অধি- 
কারের শেষ পর্য্যন্ত এ প্রদেশে এ রূপ বন্দৌবস্তেই কার্য চলিয়াছিল। 1 

পলাশীর যুদ্ধের কয়েক বৎসর পরেই ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর কর্- 
স্শীপীশিশ প্পিশত। 

চট 60০: চহারাটাঢভাত ৮০1. [1 365-372. 7 র 

1 12801006975 ১5 0150021 40০0906 0£ 767681) ৬০1. [17.071107197016), 



২৬২ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 

টি বঙ্গের তৎকালীন নবাবকে বাধ্য করিয়া এদেশের লবণ, 

তামাক ও শুপারীর বাণিজ্য সম্বন্ধে কয়েকটি বিশেষ 

নিয়ম প্রচার করেন। * “মহারাজা নন্দকুমার” 

প্রণেতা চগ্ডীচরণ সেন মহাশয় লিখিয়াছেন যে, 

এই নিয়মান্ুসারে কাধ্যারস্ত হইবামাত্র দেশের সর্ধনাশ আরম্ভ হইল । 

চতুর্দিক হইতে প্রজার হাহাকার ধ্বনি সমুখিত হইল। দেশীয় প্রজা- 
গণের আর কষ্টের সীমা পরিসীমা রহিল না। ক্লাইব ও তাহার 

কাউন্সীলের সত্যগণ কলিকাতায় ট্রেডিং এসোসিয়েসণ নামে একটি 

বণিক সতা৷ সংস্থাপন করিলেন। কোম্পানীর প্রায় সমুদয় ইংরেজ 

কর্মচারী বণিক সভার সত্য হইলেন। নিয়ম হইল যে, দেশের মধ্যে 

যত লবণ উৎপন্ন হইবে তৎসমুদয় প্রথমণ্ডঃ দেশীয় লোকদ্দিগকে বণিক 

সভার নিকট প্রতি এক শত মণ ৭৫২ মূল্যে বিক্রয় করিতে হইবে । পরে 

বণিক সতা৷ উহা পাঁচশত টাঁক। মূল্যে দেশীয় মহাঁজনদিগের নিকট বিক্রয় 

করিবেন । দেশীয় মহাঁজনগণ আবার তাহার উপর নিদ্দি্ট লাভ রাখিয়। 

জনসাধারণের নিকট উহা! বিক্রয় করিতে পারিবে । দেশীয় মহাজন- 

গণ দেশীয় লোকের নিকট হইতে একায়িক এই সকল পণ্য দ্রব্য 

কখনও কিনিতে পারিবে না। 1 ৃ 
_ এই নিষম প্রবর্তিত হইবার পর এ প্রদেশের লবণ নির্মীতা ও লবণ 

হালের জমীদারগণের নামে নবাবের পরওয়ানা বাহির হইল ষে 

তাহাদিগকে কলিকাতাস্থ ইংরাজ বণিক সভার নিকট এই মর্শে মূট- 
ল্কা দিতে হইবে, য়ে যত লবণ প্রস্তত করিবে তৎসমুদরয় ইংরাজ 

কোম্পানীর 

লবণ ব্যবসায় । 

সী উপিপপ। পাশাপাশি শাাাসপপাপাশীি্প পাটা িটিিশিশোশীশিতিশা পাশা পীপাপ্পসসসপপা স্পা 

*. 1010 ০07. 10079 409115 002- 166-68, 

+ মহারাজ] ননকুমার-_চণ্তীচরণ সেন-_পৃঃ ৩৪-৪১ 



ইংরাজ শাসনকাল। ২৬৩: 

বণিক সভার নিকট বিক্রয় করিতে হইবে ; তাহাদের নিকট . তিন্ন 

কাহারও নিকট কিছুমাত্র বিক্রয় করিতে পারিবে না। যদি মুচল্কা না 
দিয়। কেহ লবণ প্রস্তত করে বা এরূপ মুচল্কা দিতে বিলম্ব করে তাহ! 

হইলে দণ্ডনীয় হইবে। . & সময় হিজলীর অন্তর্গত জলামুঠা পরগণার 
জমিদার রাজা! লক্ষীনারায়ণ চৌধুরীর উপর যে পরওয়ানা জারি 

হইয়াছিল এবং মাঁজনামুঠার জমিদার রাজ! যাদবরাম রায় যে মুচল্কা 

দিয়াছিলেন পাঁদটীকায় তাহার ইংরাজী অনুবাদ প্রদত্ত হইল। * এই 

বন্দোবস্তের পরে দেশের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল চন্তীচরণ সেন 
মহাশয়ের “মহারাঁজ। নন্দকুমার" গ্রন্থে তাহার বিস্তারিত বিবরণ আছে। 

এ স্থলে উহার পুনরুল্লেখ নিশ্রয়োজন। 
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২৬৪ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 

লর্ড ক্লাইবের প্রতিষ্ঠিত বণিক-সতার কার্ধ্য প্রণালী এবং লবণের এক- 
চেটিয়া অধিকার স্থাপনের নিয়মাবলী বিলাতে কোর্ট অৰ ডিরেক্টবের 

নিকট পৌঁছিলে তাহার! উহা অনুমোদন করিলেন না; পরন্ত লবণের 
একচেটিয়া অধিকার একবারে রহিত করিবার নিমিত্ত লিখিয়া পাঠাই- 
লেন। কিন্তু তাহাদের বারংবার লেখা সত্বেও যখন কলিকাতার গবর্ণর 

এবং কাউন্সিল উহা! কিছুতেই রহিত করিতেছেন ন। দেখিলেন, তখন 

তীহার! পাঁচ টাক! হারে লবণ বিক্রয়ের পরিবর্তে প্রত্যেক মণ দুই টাক। 

মূল্যে বিক্রয় করিতে আদেশ দিলেন। * বণিক-সতা অতঃপর সেই 
মূল্যই ধার্ধ্য করিতে বাধ্য হইলেন এবং লবণের এক চেটিয়া অধিকারের 

ও নিয়মাবলীর অনেক সংসোধন করিলেন। কিন্তু ১৭৭২ খুষ্টাবে 
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* মহারাজা নন্মকুমার--চণ্ডীচরণ সেন-_ পৃঃ ২৪ 



ইংরাজ শাঁসনকাল। ২৬৫ 

গবর্ণর হেষ্টিংস্ সাহেব আবার রূপান্তরে সেই একচেটিয়। অধিকার সং- 

স্থাপন করিলেন । ক্লাইবের সংস্থাপিত নিরমান্ুসারে হষ্ট ইঙ্ডিয়া কোম্পা- 

নার কন্মচারিগণ কর্তৃক যে বণিক-সতা সংস্থাপিত হইয়াছিল সেই 
বণিকসভাই লবণের বাণিজ্যের মূলধনী ছিল। কিন্তু হেষ্টিংস্ ইষ্ট ইণ্ডিয়া 

কোম্পানীকেই মূলধনী করিয়। বাণিজ্য চালাইতে আস্ত করিলেন ।, 
তাহার প্রতিষ্ঠিত নয়মানু পারে লবণ মহালের ইজারদারদিগকে কোম্পা- 

নীর নিকট হইতে অগ্রিম টাকা লইয়া লবণ প্রস্তুত করিতে হইত। পরে 

তাহাদিগকে সমুদয় লবণ ইষ্ট ইঙিয়া কোম্পানীকে দিতে হইত। ইট 

ইণ্ডিয়া কোম্পানার কর্্চারিগণ কখনও এ বাণিজ্যে লিপ্ত হইতে 

পারিবেন না বলিয়াও নির্ধারিত হইয়াছিল। * 

এ সময় কমল উদ্দীন হিজলীর নিমক মহাঁলের ইজারা লইয়া- 

ছিল। কমল ১৭৭৭ খুষ্টাব্ধ পর্য্যন্ত হিজলীর ইজারদার ছিল। তৎ- 

কাসেম আলী খা ( ১৭৬৫--১৭৬৭ )) জইন 

আলাউদ্দীন ( ১৭৬৭_-১৭৬৯), দৌলত সিংহ ১৭- 

৬৯-_-১৭৭০ )১ ও লুসিংটন সাহেব (১৭৭*--১৭৭১), 

হিজন্পীর ইজারদার ছিলেন এবং তাহার পরে পঞ্চানন দত্ত (১৭৭৭-- 

১৭৭৮ ) ও রাজ। যাদ্রবরাম রায় (১৭৭৮--১৭৮*) ইজারদার হইয়া- 
ছিলেন। কমল উদ্দীন ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তি । মহারাজ! নন্দকুমা- 

রের জালের মোকদ্মায় এই কমল উদ্দীনই প্রধান সাক্ষী ছিল। তাহার 

মিথ্যা সাক্ষ্যেই সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পবিত্র দেহ ফাসীকাষ্টে দোছুল্যমানি 
হইয়াছিল। বাঙ্গালার ইতিহাসের পাঠকগণ তাহা জ্ঞাত আছেন। 

কমল উদ্দীনের পিতার নাম রন্তম। মহারাজা নন্দকুমারের সহিত 

তাহার বিশেষ প্রণয় ছিল । কমল উদ্দীনও বাব্যকালে মহারাজার দ্বারা 
*. মহারাজ] নন্দকূমার_-চণ্ীচরণ সেন--পৃঃ ২৮২। 

লবণ-মহালের 

ইঞ্জারদার | 



২৬৬ মেদিনীপুরের ইতিহাস । 

প্রতিপালিত ও নানাপ্রকারে সন্মানিত ও অর্থন্বারা সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া- 

ছিল। কিন্তু তাহার টরিত্র চিরকালই অতি ঘ্বণিত ছিল। সেই জন্য সে 
&ঁ সকল কথা ভুলিয়া গিয়া স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তাহার প্রতিপালক 

ও আশ্রয়দাতার বিরুদ্ধে মিথ্য। সাক্ষ্য দিতে বিন্দমাত্রও কুঠিত হয় নাই। 
হিজলীর ইজারদারী পাইয়! সে মলঙ্গীদ্ের উপরেও নানাপ্রকার অত্যা- 

চার করিত। একবার কতকগুলি মলঙ্গী তাহার অত্যাচারে বিব্রত 

হইয়া ৯৭৭৪ খুষ্টাব্ধের নভেম্বর মাসে কলিকাতা৷ কাউন্সিলে এক আবে- 
দন পত্র প্রেরণ করিয়াছিল। এব্যাপারে হেষ্টিংসের আশ্রিত খ্যাত- 
নাম! কান্ত বাবুও লিপ্ত থাকায় কমল উদ্দীন সে যাত্রা রক্ষা! পাইয়াছিল। 

লবণের মহালের মধ্যে তৎকালে হিজলীর মহাঁল লাভজনক ছিল। এইরূগ 

প্রকাশ যে, রেগুলেটিং আইন বিধিবদ্ধ হইলে কোম্পানীর কর্মমচারি- 
গণ প্রকাশ্ঠরূপে কোন ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতে বঞ্চিত হওয়ায় কান্তবাবু 

কষল উদ্দীনের বেনামীতেই হিজলীর ইজারা লইয়াছিলেন। * কেহ 

কেহ একথা স্বীকার করেন না। + কিন্তু মুর্শিদাবাদের ভৃতপূর্র্ব জজ 
বেভারিজ সাহেব প্রথমতঃ কলিকাতা! রিভিউ নামক পাত্রকায় “নিয় 

বঙ্গে হেষ্টিংস্” (79301078510 1-0৮17 8910821 ) প্রবন্ধে এবং পরে 

“নন্বকুমারের বিচার” নামক গ্রন্থে সুন্দররূপে প্রমাণ করিয়া দিয়া- 

ছেন যে, প্রকাশ্ততাবে কমল উদ্দীন হিজলীর নিমক মহালের ইজার- 

দার থাকিলেও প্ররুত প্রস্তাবে কান্ত বাবুই ইহার মালিক ছিলেন। ; 
[হজলীর অন্ততম লবণ ইজজারদার রাজা যাদবরাম রায়ের নামও 
উল্লেখযোগ্য । তিনি স্বনামখ্যাত প্রাতঃম্মরণীয় ব্যক্তি। “জমিদার 

মুর্শিদাবাদ কাহিনী--নিখিলনাথ রায়ঃ পৃঃ ৪৩৯ 
+ 96০01 06 00০91081 চ্য 917 02735 506018509 ড০1 [১ 0০797, 
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বংশ” শীর্ষক অধ্যায়ে তাহার বিস্তারিত জীবনী আলোচিত 

হইবে। ১৮৮০ খুষ্টা্ পর্য্যন্ত হিজলীর লবণ মহালের ইজারা তাহার 

হস্তে ছিল। তিনিই'হিজলীর শেষ লবণ ইজারদাঁর। 
১৭৮১ খৃষ্টান ইষ্ট ইগ্ডিয়৷ কোম্পানী “সল্ট ডিপার্টমেন্ট” নামে রা 

নিমক-বিভাগ প্রতিষ্টত করেন। এতদ্বারা জমিদারদিগকে তাহাদের 

জমিদারির মধ্যে লবণ প্রস্তত করিবার ক্ষমতা হইতে 

সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করিয়া উহার কঁতিপূরণ স্বরূপ 
তাহাদিগকে একটি নির্দিষ্ট “মালিকানা” দিবার 

বন্দোবস্ত হয়। এতঘ্যতীত লবণ প্রস্তত কার্য্যে তাহারা কোম্পানীর 

সাহায্য করিবেন বলিয়! উৎপন্ন লবণের পরিমাণ অনুসারে তাহাদিগকে 

একটি মাসাহার! দিবার ব্যবস্থাও হয়। প্রতি বৎসরই এঁ মাসাহারার 

পরিমাণ পরিবন্তিত হইতে থাকায় ১৭৯৪ থৃষ্টাব্ে একটি বাৎসরিক জমা 

ধার্য্য করিয়া কোম্পানী জমিদারদিগের নিকট হইতে সমস্ত খালাড়ী 
বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন। কোম্পানীর দিনত থালাড়ী খাঁজানা 
জমিদারদিগের প্রদত্ত রাজস্ব হইতে বাদ দেওয়। হয়। * 

নিমক-বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইলে হিজলী ও তমনুকে “সল্ট এজেপ্ট” 

উপাধিধারী ছুই জন ইংরাজ কর্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সপ্ট 

এজেণ্টদ্রিগকে লবণ ব্যবসায়ের তত্বাবধারধ ব্যতীত তত্তৎ স্থানের 

সামান্ত সামান্য ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার ও রাজস্ব সংক্রান্ত 

কার্ধ্যাদিও পরিচালনা করিতে হইত। টমাস কালভার্ট সাহেব ও 
আর্কডেকন সাহেব যথাক্রমে হিজলী ও তমলুকের প্রথম সন্ট এজেন্ট 

নিষুক্ত হইয়াছিলেন। এ সময় নিমক মহালের কার্য্যে হিজলী প্রদেশে 

সপ্ট ডিপার্টষেন্ট 
বা নিমক-ব্ভাগ । 

*. [)150106 8256০০:--110081001৩--000, 128)137-38, 



২৪৮ মেদিনীপুরের ইতিহাস । 

বহু সংখ্যক উচ্চ পদস্থ ইংরাঁজ কর্মচারী ও গুণশালী শিক্ষিত দেশীয় 

কর্মচারীর সমাগম হইয়াছিল। কলিকাতার বিখ্যাত ঠাকুর পত্রিবারের 

স্বীয় লালমোহন, রাধামোহন, গোপীমোহন ও দ্বারকানাথ ঠাকুর 

প্রভৃতিও এখানকার কার্যালয়ে সেরেস্তাদারী, দেওয়ানী প্রভৃতি কার্ষের 

দ্বারা বিশেষ ধনলাভ করিয়। গিয়াছেন। 

১০৬১ থুষ্টাব্ পর্য্যন্ত পূর্বোক্ত সপ্ট, ডিপার্টমেন্টের অস্তিত্ব ছিল। 

১৮৬২-৬৩ খৃষ্টাব্দে বিডন সাহেব (311 01011 1392001) 7. ০. ১, 1.) 

ষখন বঙ্গের ছোট লাট সেই সময় সরকার বাহাদুর লবণের এক- 

চেটিয়া ব্যবসায় পরিত্যাগ করেন। ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব হইতে 
এতদ্দেশে বিলাতা লবণের (141%97001 9৫10) প্রচুর আমদানী হইতে 

থাকায় সরকারের লবণ কারবারের ক্ষতি হইতে ছিল; এই জন্ঠ 

সরকার লব্ণ কারবার উঠাইয়া দেন। * ডনিথর্ণ সাহেব ও 

কণ্িক সাহেব যথাক্রমে হিজলী ও তমলুকের শেষ সম্ট এজেন্ট 

সরকার বাহাদুর লবণের একচেটিয়! ব্যবসায় ছাড়িয়া দিলে 

দেশীয় লোকে সরকারকে লবপ-কর প্রদান করিয়া কিছুদিন এই 

কারবার চালাইয়াছিল; কিন্ত বিলাতী লবণের সহিত প্রতিযোগী- 

তায় দাড়াইতে ন। পারিয়া অগত্যা উহ] ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। 

সরকার বাহাদুরও আইন করিয়া লবণ কারবার নিষিদ্ধ করিয়। 
দেন। এদেশ হইতে লবণ কারবার উঠিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে 
এ প্রদেশের অধিবাসিদের শ্রীসৌভাগ্য ও সুখ সচ্ছন্দতাও অনেকাংশে 

পপ পাপা পপাীপশী? 

ক. 03001200015 360£8] 90997 076 1-160618976 005810015) ৬০1. 
[5 0. 286-87. 
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বিলুপ্ত হইয়। গিয়াছে। * গ্রাণ্ট সাহেবের রাঙ্জস্ব বিবরণী হইতে জানা! 

যায় যে, সে সময় ফোর্ট উইলিয়মের অন্তর্গত সমস্ত ব্রিটাশ সাম্রাজ্দে 
বাৎসরিক যত লবণ উৎপন্ন হইত তাহার এক তৃতিয়াংশের অধিক লবণ 

হিজলী প্রদেশ হইতেই পাওয়া যাইত। "+ কিন্তু সেদিন আর নাই! 

জালপাই জঙ্গলের কথা পূর্বের উল্লিখিত হুইয়াছে। উড়িয়। ভাষায় 

পাই? শব্দ 'জন্ত” অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং জাল? শব 'জ্বলন' শবের 
অপত্রংশ। জ্ঞালানী কাষ্ঠের জন্য উক্ত জঙ্গলগুলি 

রক্ষা করা হইত বলিয়াই বোধ হয় উহাদের 

“জালপাই জঙ্গল” নাম হইয়া থাকিবে । সরকার বাহাদুর লবণ কারবার 

ছাড়িয়া দিলে উক্ত জঙ্গলগুলি দেশীয় লোকদের সহিত খাজানা 

ধার্ধয করিয়া বন্দোবস্ত কর। হয়। তাহার] এ সকল-জঙ্গল পরিষ্কার 

করতঃ উহাদিগকে আবাদের উপযোগী করে। ১৮২৭ খুষ্টান্দের 

১ আইন অনুসারে জালপাই জমী সমূহ গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি হইলেও 
১৮৬৩ থুষ্টান্দে লবণ কারবার উঠিয়া যাইবার পর হইতে এখনও 

পর্য্যন্ত সরকার বাহাঁদূর জমিদারদিগকে পূর্ববৎ থালাড়ী খাজানা 

দিয়া আসতেছেন। মহামান্ঠ সেক্রেটারী অব. ষ্টেটের সহিত জলামুঠা 

জমিদারীর মালিক স্বর্গীয়া রানী আনন্দময়ী দেবীর মোকদ্দমায় 

বিলাতের প্রিভী কাউদ্িল যে রায় দিয়াছেন তাহাতে জান] ষাঁয় যে, 

ইংরাঁজ সরকার খালাড়ী খাজান! বলিয়া যাহা দিয়া থাকেন তাহাকে 

জালগাই-মহাল। 

£]015. 001160007 812005 0179 0) 2001101017 00110 (0৮017117062 

5210 17101701017 1785 50110008]% 876০৩0 1109 172111191 [0:051)671 01 
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প্রকৃত প্রস্তাবে রাজস্বের ছাড় বল! যাইতে পারে । সুতরাং যতদিন 

গবর্ণমেন্ট এই খাজনা বা! রাস্বের ছাড় দ্রিতে থাকিবেন ততদিন, 

পর্য্যন্ত উক্ত জমী তাহাদের ইচ্ছামত অন্তের সহিত বন্দোবস্ত করিবার 
সম্পূর্ণ অধিকার থাকিবে । * গবর্ণমেন্ট সেই সমস্ত জমীকে ভিন্ন 

ভিন্ন মালে বিতক্ত করিয়! রাজস্ব হিসাবে উহাদের এক একটি পৃথক 

তৌজী নম্বর দিয়াছেন। এই জেলায় ধরূপ ১৮৭টি মহাল আছে 

এবং উহাদের মোট পরিমাণ ফল ১২০ বর্ণ মাইল । 1 “জমী-জমা ও 

রাজস্ব সম্পক্তি বিবরণ” অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে পুনরায় বিস্তারিত 

আলোচনা করা হইবে । 

১৭৬০ খুষ্টাব্দে চাঁকলা! মেদিনীপুর ও চাকলা বর্ধমানে কোম্পানীর 

অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইলে কোম্পানী তত্তংস্থানে “রেসিডেণ্ট? নামধারী 

এক একজন ইংরাজ কর্মচারী নিযুক্ত করেন। 

তাহারা বিচার, শাসন ও রাজস্ব তিন বিভাগেরই 
কর্তী ছিলেন। এতদৃব্যতীত তাহাদের হস্তে কোম্পানীর ব্যবসা- 

বাণিজ্য ও সৈন্য পরিচালনার ভারও ন্যস্ত ছিল।  তদনুসারে 

ইদানীস্তন কালের মেদিনীপুর জেলার যে অংশ ততকালে চাকলা 

মেদিনীপুরের অন্তর্গত ছিল তাহা মেদিনীপুরের রেসিডে্টের এবং 
যে অংশ চাঁকল! বর্ধমানের অন্তভূতি ছিল তাহা বর্ধমানের রেসিডেণ্টের 
কর্তৃত্বাধীনে আইসে। জন্ষ্টোন সাহেব ও হে সাহেব যথাক্রমে 

মেদিনীপুরের ও বর্ধমানের প্রথম রেসিডেণ্ট । 
শিশির পিআর 

রাজন্ব-বিভাগ | 

ক্100701) [2৬ 1০০16, 8 ০8100662995. 

1:10190100 082606০7--34100537075--000, 157-558, 
তু 5. ৮6:61905 16ত ০6 006 চ5081)91 00597007760 20 89782] 

(1772)? 00. 709-74. 



ইংরাজ শাসনকাল। ২৭১ 

১৭৬৫ খৃষ্টাবে কোম্পানীর দেওয়ানী গ্রহণের পর হিজলী প্রদেশও 

কোম্পানীর হস্তগত হয়। কিন্তু তৎকালে উক্ত প্রদেশের রাজস্ব 

সংক্রান্ত কার্ধ্যাদির কোন বিশেষ পরিবর্তন করা! হয় নাই। এ সকল 

স্থান মুশিদ্দাবাদের নবাব দরবারের নায়েব দেওয়ানের অধীনস্থ 
দেশীয় কর্ণচারিদিগের দ্বারা পূর্ব যেরূপ চলিতেছিল সেইরূপই 
চলিতে থাকে? এই বন্দোবস্তে কার্ষ্যের নানাপ্রকার অস্থবিধা হইতে 

থাকায় কোম্পানী ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রত্যেক চাকলায় বা জেলায় 

সুপারভাইজার” নামে এক একজন ইংরাজ কর্মচারী নিষুক্ত করেন 
তাহারা কোম্পানীর মুশিদাবাদের রাজস্ব সমিতির (0০90 ০? 

[২65৮০10119৪ [1075111081080 ) অধীনে কার্য্য করিতেন। 

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ্ঠরূপে এতদ্দেশের শাসনতার গ্রহণ করিবার 

উদ্দোশ্তে ইষ্ট ইয়া কোম্পানীর ডিরেক্টারগণ ওয়ারেন হেষ্টিংস্কে 

বাঙ্গালার পবর্ণর পদে নিযুক্ত করেন। হেষ্টিংসের সময় সুপার- 

ভাইজাবগণ কালেক্টর নামে অভিহিত হন এবং তাহাদের সহকারীরূপে 

দেওয়ান নামে এক একজন দেশীয় কর্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। + 

সেকালের সরকারী কাগজ পত্রে দেখা যায় যে, সে সময় হিজলী 
প্রদেশ হুগলী কালেক্টরীর অন্তর্গত ছিল এবং বর্তমান বালেশ্বর জেলার 

কিয়দংশ ( জলেশ্বর অঞ্চল ) ও চাঁকল! মেদিনীপুর লইয়া! যেদিনীপুত্ন 

কালেক্টরী গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু মেদিনীপুরের রেসিডেপ্টই 
কালেক্টারের কার্য করিতেন। বর্ধমান ও মেদিনীপুরের রেসিডেন্টের 
তখনও কালেক্টর নাম হয় নাই। 

পপ সসীশীশীশী*ত/ শিপাশাীশীশীিটোিীপিসীশিী স্পা শি 

কক 71009601065 0£ 07০ 5916০৮ ০070071056) 0860 2608 40585 

769. 

1 [92018110109 75550 017; 0116 1401) 219 17728 62185 6 210? - 



২৭২ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 

রাজস্ব কমিটীর ১৭৭৩ খৃষ্টাব্ের ১৬ই মার্চ তারিখের আদেশ 

অনুসারে তমলুক, মহিবাদল প্রভৃতি নিমক মহালগুপি সমেত সমস্ত 

হিজলী প্রদেশকে হগলী জেলা হইতে বিচ্ছিন্ন কারয়া একটি নুতন 

কালেক্টারী গঠন করা হয় এবং এ বংসরেই কমিটির ২৩শে 

নতেম্বরের অধিবেশনে গ্থির হয় ষে, কালেক্টরদিগের দ্বারা রাঁজস্ব আদায় 

কার্যে বিশেষ সুবিধা হইতেছে না, অতএব অন্ঠ বন্দোবস্ত করা হউক । 

তদনুসারে কালেক্টারী পদ উঠাইয়। দিয়া থ্লোগুলিকে রাজস্ব 

সমিতির (1১10৮100191 00001] ০9৫ 75ড6008 ) অদীন কর! হয়। 

সমস্ত বঙ্গদেশ তৎকালে পাঁচটী প্রাদেশিক রাজস্ব বিভাগে বিভক্ত 

ছিল এবং প্রত্যেক বিভাগের অন্তর্গত কয়েকটি গেল! ছিল। তৎকাঁলে 

হিজলা কলিকাতা ধিভাগের এরং মেদিনীপুর বর্দমান বিভাগের 

অন্তভূতি হয়। 

১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে পুনরায় কালেক্টারী পদের স্ট্টি হয় এবং জেলার 
রাজস্ব আদায়ের ভার তাহাদিগের হস্তে ন্স্ত হয়। ইহার পর ১৭৮১ 
খৃষ্টাব্দে প্রাদেশিক রাজস্ব সমিতি. পাচটি উঠাইয়া দেওয়া! হয় এবং 

তাহার কাধ্যতার “কলিকাতা রাজস্ব সমিতি” নামে একটি নৃতন গঠিত 

সমিতি গ্রহণ করেন। * এ সমিতিই পরবর্তিকালে রূপান্তরিত 

হইয়া বোর্ড অব রেভিনিউ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে । + ১৭৮২ খুষ্টাব্ 
হইতে ১৭৮৬ খৃষ্টানদের মধ্যে বঙগদেশে আরও কয়েকটি নৃতন কালেক্টারী 
গঠিত হইয়াছিল। সেকালের কাগজপত্রে উহা? উল্লেখ আছে। 
সে সময় বর্ধমান জেলার কিয়দংশ লইয়া (বর্তমান মেদিনীপুর জেলার 

কক 1১100606175 06 076 00171710065 ০01 7২৬৮6700 (৫85 2008 

ঢ60702]7 17815 00, 2717, 

17000601705 01 076 (0৮0501707 (16151 (139৮008)) 760) 

297০ 1789, 



ইংবাজ শাসনকাল। ২৭৩ 

উত্তরাংশে অবস্থিত বগড়ী প্রভৃতি পরগণার ও বাকুড়া জেলার 
কিয়দংশ ) বগড়ী কালেক্টরী এবং মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণাংশে 

অবস্থিত কয়েকটি পরগণাকে লইয়া জলেশ্বর কালেক্টরী গঠিত 

হইয়াছিল। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে আবার এ দুইটি কালেক্টরী উঠিয়া 
যাঁয়। | 

১৭৯৩ খুষ্টান্ষে লর্ড কর্ণওয়ালিশের দশসাল। বন্দোবস্তের পর 

বাঙ্গালার রাজন্ব বিভাগের পুনরায় অনেক পরিবর্তন হয়। তন্মধ্যে 
এ প্রদেশের নিমক বিভাগের কর্মমচাবিগণের কার্য-প্রণালীর পরিবর্তন 

উল্লেখ যোগ্য। হিজলী কালেক্টরীর অন্তর্গত তমলুক ও হিজ্লীতে 

ছুইটি নিমক-বিভাগ ছিল। ছুই স্থানে সন্ট, এজেন্ট নামে ছুই 
জন ইংরাজজ কর্মচারী থাফিতেন। এ সময় হিজলীর কালেইরী 

পদ উঠাইয়া দিয়া পূর্বোক্ত সন্ট এজেট্দ্বয়ের হস্তে রাজস্ব সংক্রান্ত 
কার্ষ্যের ভারও দেওয়া হয়। এই ভাবে কয়েক বৎসর কাধ্য চলিয়া- 

ছিল; তৎপরে কিছুদিনের জন্য মেদিনীপুরের কালেক্টরের হস্তে 

এ প্রদেশেরও ভার অর্পণ করা হয়। ১৮০* খুষ্টান্দে হিজলীর 

রাঁজন্ব-বিভাগ পুনরায় হুগলীর কালেক্টরের কর্তৃত্বাধীনে আনা হয়। 

পরে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দ হইতে সমস্ত হিজলী প্রদেশকে মেদিনীপুর 

জেলার ও মেদিনীপুর কালেক্টরীর অন্তভূক্তি কর! হইয়াছে। 
১৮০১ খুষ্টাব্ষে বর্ধমান জেলার অন্তর্গত বগড়ী পরগণ। ( থান! 

গড়বেতা ) মেদিনীপুর জেলার অন্তভূ'ক্ত হয় এবং ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে 

বর্ধমান জেলার কিয়ন্দংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া হুগলী জেলা গঠিত হইলে, 
উক্ত প্রদেশের অন্তর্গত ঘাটাল ও চন্দ্রকোণা থানা তৎকালে হুগলী 

ধা: 1১10069011069 06 006 730870০৫165 9700) 08060 1115 ২20) 

8171017) 1787, ৮10 তি600হা মি হাত)10৩ 05234. 

১৮ হি 



২৭৪ মেদিনীপুরের ইতিহাস । 

জেলার অন্তভূক্ত হইয়াছিল। পরে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে & দুইটি থানাকে 

মেদিনীপুর কালেই্টরীর অন্তর্গত কর] হইয়াছে । 
১৮২৯ খুষ্টান্দে রেভিনিউ কমিশনার পদের সৃষ্টি হয়। সেই 

সময় হিজলী ও মেদিনীপুর ছুইটি জেলা কটক বিতাগের কমিশনারের 
অধীনে ছিল। ষ্টক্ওয়েল সাহেব কটকের প্রথম কমিশনার । পরে 

হিজলী সমেত সমস্ত মেদ্রিনীপুর জেলা! বর্ধমান বিভাগের কমিশনারের 
অধিকার-ভূক্ত হইয়াছে । ১৯৩৩ খুষ্টান্দে এতদ্দেশে ডেপুটী কালেক্টর 

পদের সৃষ্টি হইলে এই জেঁলাতেও কয়েক জন ডেপুটী কালেক্টর নিযুক্ত 

হইয়াছিলেন। তাহারা কালেক্টরের অধীনস্থ কন্মচারীরূপে রাজস্ব 
সংক্রান্ত কার্ধ্যাদি পরিচালন করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন। 

কোম্পানীর রাঙ্জত্বের প্রথম অবস্থায় তাহারা রাজস্ব আদায় এবং 

বাবসা-বাণিজ্যে বিশেষ ব্যস্ত থাকায় দেশের ফৌজদারী ও দেওয়ানী 

কাধ্যাদির সংস্কারে ভাদৃশ মনযোগ দিতে পারেন 

নাই। তৎ্কাঁলে এ সকল কার্য্য পুব্ববৎ নবাবী 

আমলের কর্মর্চারীদিগের ঘারাই পুরাতন প্রথায় 

চলিতেছিল। বাঙ্গালার নাজিম বিচার-বিভাগের সব্ধপ্রধান ব্যক্তি 

ছিলেন। কিন্তু চাঁকল৷ মেদিনীপুরে ও চাকলা বর্ধমানে অর্থাৎ 

বর্তমান মেদিনীপুর ও বর্ধমান জেলার যে যে অংশ নবাব মীর 

কাশেষ ১৭৬* খুষ্টাব্ের সন্ধি অনুসারে কোম্পানীকে ছাড়িয়' 

দিয়াছিলেন, সেই ছুই স্থানে, কোম্পানীর নিযুক্ত রেসিডেপ্টদিগের 

হন্তেই ফৌজদারী ও দেওয়ানী যোকদ্দমার ভারও অর্পিত ছিল। 
রেসিডেপ্টগণ একাধারে উক্ত প্রদেশের বিচার, শাসন, রাজন্ব-আদায় 

ও ব্যবসা-বাণিজ্জের কর্তী ছিলেন, সে কথা পূর্বে বলিয়াছি। 
 ওয়ারেণ হেষ্টিংল বাঙ্গালার গবর্ণর পদে প্রতিষ্ঠিত হইলে, ১৭৭২ 

বিচার ও শাসন 

বিভাগ । 



ইংরাঞ্জ শাসনকাল। ্ ২৭৫ 

ৃষ্টাব্বের ২১শে অগষ্ঠের রেগুলেশন অনুসারে, প্রত্যেক জেলায় 

একটি করিয়া ফৌজদারী ও একটি করিয়। দেওয়ানী আদালত স্থাপিত 

হয়। ফৌজদারী আদ্রালতে বিচারের তার নবাবী আমলের কাজি- 

দিগের হস্তে-্তস্ত ছিল; কিন্তু জেলার কালেক্টরগণ তাহাদের কার্ধ্য 

পরিদর্শন করিতে পারিতেন। বিচার কার্যে সাহায্য করিবার 

নিমিত্ত প্রত্যেক কাজির সঙ্গে একজন করিয়া হিন্দু শাস্ত্রজ্ঞ পপ্ডিত 

ও মহম্মদীয় আইনের ব্যাখ্যাকারক একজন করিয়া মুফতী থাকিতেন। 

ফৌজদারী আদালতের আপিলাদি মুর্শিদাবাদে প্রতিষ্ঠিত সদর নিজামৎ 

আদালতে গৃহীত হইত। দেওয়ানী আদালতের বিচার কালের 

করিতেন) দেওয়ান তাহাকে সাহাব্য করিতেন। তাহাদের আপিল 

শুনিবার জন্য 'ও বড় বড় দেওয়ানী মোকদ্মার বিচার করিবার 

নিমিত্ত রাজধানীতে সদর দেওয়ানী আদালত নামে একটি উচ্চ 

আদালত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৭৭৪ থুষ্টাব্দে কালেক্রী 

পদ উঠাইয়া দেওয়া হইলে, দেওয়ানী বিচারের ভারও আবার 
কিছুদিনের জঙ্য দেশীয় কর্মচারীদের হস্তে ন্যত্ত হয়। ১৭৮১ খুষ্টাবের 
৬ই এপ্রিল তারিখের রেগুলেশন অনুসারে বঙ্গদেশের মধ্যে পুনরায় 

তেরটি দেওয়ানী আদালত স্থাপিত হয় এবং তত্তৎস্থানে জজ. নামক 

এক একজন বিচারক নিযুক্ত হন। জঙদিগকে কতকাংশে ম্যাজিষ্রেটের 

কার্যাও করিতে হইত। এ সময় যেদিনীপুর জেলাতেও একটি 

দেওয়ানী আদালত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু হিজলীতে কোন 

দেওয়ানী আদালত স্থাপিত হয় নাই; হিজলী, হুগলী, চঝ্রিশ 
পরগণা ও কৃষ্চনগর জেল! তৎকালে কলিকাতার দেওয়ানী আদালতের 
অন্তভূতি ছিল। সেরমন বার্ড মেদিনীপুরের প্রথম জজ্। 

ইহার পর কোর্ট অব ভিরেক্টরগণের ১৭৮৬ খৃষ্টানদের ১২ই মার্চ 
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তারিখের আদেশানুসারে ১৭৮৭ খৃষ্টানদের ২৭শে জুন যে রেগুলেশন 
বিধিবদ্ধ হয়, তদ্বারা দেওয়ানি আদালতগুলি উঠাইয় দিয় পৃথক জজ্- 
ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ রহিত করা হয়। এ সময় জেলার কালেইরদিগকেই 
জজ-ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা! অর্পণ করা হইয়াছিল । তাহারা দেওয়ানী 

মোকদামা করিতেন এবং ছোট ছোট ফৌজদারী মোকদ্রমার বিচার 

করিয়া আসামীকে পনর ঘা বেত বা পনরদিন পর্য্যন্ত কয়েদ দিতে 

পারিতেন ) আসামীকে ধরিয়া আনিবার ক্ষমতাও তাহাদের হস্তে 

ছিল। পিয়ার্ন সাহেব মেদিনীপুরের প্রথম জজ-ম্যাজিষ্টরেট-কালেরীর। 

তৎপূর্ধে তিনি মেদিনীপুরের সুধু কালেক্টর ছিলেন। এ সময় 

বড় বড় ফৌজদারী মোকদ্দমাক বিচার ফৌজদারী আদালতেই হইত । 

পূর্বোক্ত জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট-কালেক্টর গুরু অপরাধের আসামীকে 

ফৌজদারী আদালতে সোপদ্দ করিতেন। ফৌজদারী আদালতে তখনও 

কাঞ্জিগণ বিচার করিতেন এবং তাহার মুর্শিদাবাদের নাজিমের 

কর্তৃত্বাধীনে ছিলেন। পুরাতন কাগজ পত্রে দেখা যায়, সে সময় 

হিজলী ও মেদিনীপুর দুই জেলার কালেক্টরই জঙ্গ-ম্যািষ্রেটের 

ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন » কিন্তু দুইটি জেল! লইয়া একটি 

ফৌজদারী আদালত প্রতিষ্ঠিত ছিল। 

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে পূর্বোক্ত ব্যবস্থার পুনরায় পরিবর্তন হয়। 
&ঁ বৎসরের ৩র! ডিসেম্বর তারিখের রেগুলেশন অনুসারে ফৌজদারী 

আদালতগুলি তুলিয়া দেওয়া! হয় এবং তৎপরিবর্তে বাঙ্গালা দেশের 

কলিকাতা, ঢাক! ও মুর্শিদাবাদে তিনটি সার্কিট কোর্ট স্থাপিত হয়। 

প্রতেতক সার্কিট কোর্টের অধীনে কয়েকটি করিয়া জেলা ছিল। 

সার্কিট কোর্টের বিচারকগণ সময়ান্ুসারে জেলায় জেলায় ঘুরিয়া 
তততস্থানের বড় বড় ফৌজদারী মোকদামার বিচার করিয়া 
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বেড়াইতেন। প্রত্যেক সাফিট কোর্টে ছুইজন করিয়া ইংরাজ বিচার- 
পতি ও তাহাদিগকে সাহাধ্য করিবার জন্য একজন কাজি ও 

একজন মুফতি থাকিতেন। হিজলী ও মেদিনীপুর েলোর 

ফৌজদারী মোকদমাগুলি তৎকালে কলিকাতা বিভাগের সাফ্িট 

কোর্টে বিচার হইত। সাকিট কোর্টের বিচারকগণও নিজামৎ 

আদালতের অধীন হইয়াছিলেন। কিন্তু সে সময় নিজামৎ 
আদালত গবর্ণর জেনারেল ও তাহার কাউন্সিলের সত্যদিগকে 

লইয়া গঠিত হইয়াছিল এবং উহাকে মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় 

স্থানাস্তরিত করিয়! আন! হইয়াছিল । 

১৭৯৩ থৃষ্টাব্ধের তৃতীয় রেগুলেশন অন্থসারে বঙ্গদেশে পুনরায় 

পনরটি দেওয়ানী আদালত প্রতিষিত হয় এবং কালের ও জজ- 

ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ আবার পৃথক কর] হয়। কালেক্টরদিগের হস্তে কেবল 

রাজন্ব সংক্রান্ত কার্যযের ভার থাকে এবং বিচার ও শাসন বিভাগ 

জজ-ম্যাজিষ্রেটদিগের হস্তে গ্যন্ত হয়। জেলার জজ-ম্যাজিষ্রেটের 
নিশ্পত্য দেওয়ানী মোকদ্দমার আগীল শুনিবার জন্য ফৌজদারী সার্কিট 

কোর্টের স্তায় কলিকাতা, ঢাকা ও মুর্শিদাবাদে তিনটি প্রভিন্হ্যাল 

কোর্ট স্থাপিত হইয়াছিল। প্রত্যেক প্রতিন্স্তাল কোর্টে তিনজন জজ. 

বসিয়া বিচার করিতেন। এই তিনটি কোর্টের উপর আবার 
কলিকাতায় সদর দেওয়ানী আদালত নামে একটি উচ্চ আদালত 

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এ সময় মেদিনীপুরেও একটি দেওয়ানী আদালত 

স্থাপিত হইয়াছিল এবং একজন পৃথক জজ-ম্যাজিষ্ররেট নিযুক্ত হুইয়- 
ছিলেন। কিন্তু হিজলী জেলায় কোন পৃথক জজ-য্যাজিষ্রেট নিযুক্ত হন 

নাই ব! দেওয়ানী আদালতও স্থাপিত হয় নাই; হিলী ও তমলুকের 
সন্ট এজেটন্বয় সে কাধ্য যথাক্রমে ১৭৯৪ ও ১৭৯৬ সাল পর্যন্ত 
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চালাইঘ়াছিলেন। পরে সম্ট এজেপ্টদিগের হস্ত হইতে এ কার্যের 

তার বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া মেদিনীপুরের জঙ্গ-ম্যাজিষ্টেটের হস্তে 
অর্পণ কর! হয়। তদবধি হিজলী প্রদেশের দেওয়ানী মোকদামা ও 

ছোট ছোট ফৌজদারী যোকদ্রমা মেদিনীপুরের জজ-ম্যাজিষ্টেটের 
নিকটেই হইতে থাকে । 

১৮০১ খৃষ্টাব্দে বগড়ী পরগণার রাজন্ব-বিভাগ বর্ধমান জেল! হইতে 

বাহির করিয়া মেদিনীপুর জেলার অন্তভূক্ত করা হইয়াছিল, সে 

কথ পূর্বে বলিয়াছি। কিন্তু ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব হইতেই 
(১৭৯৫ থুঃ অঃ) বগড়ীর ( থান] গড়বেত! ) দেওয়ানী ও ফৌজদারী 

কার্ধ্য মেদ্দিনীপুর জেলাতেই হইতেছিল। এইরূপে মেদিনীপুরের 

জজ-ম্যাজিষ্টরেটের কার্ধ্য ক্রমশঃ বর্ধিত হইতে থাকায় তাহার কার্ধ্য 

লাঘব করিবার জন্য নেগীয়ায় ( এগরা! ) একটি জয়েণ্ট-ম্যাজিষ্টেটের 
কার্যালয় প্রতিঠিত হইয়াছিল। মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণাংশের 

কয়েকটি থানা লইয়। এ কার্য্যালয়টি স্থাপিত হয়। কুক সাহেব নেগু'- 

যার প্রথম জয়েপ্ট-ম্যাজিষ্টেট । চৌদ্দ পনর বৎসরমাত্র ৪ কার্য্যালয়টির 

অস্থিত্ব ছিল; পরে অস্বাস্থ্যকর জল-বাযুর জন্য এবং অন্তান্ত কয়েকটি 
কারণে, ১৮২৯ খুষ্টান্সের ২৯শে মে তারিখের হুকুম অন্ুলারে উহা 

উঠাইয়া দেওয়। হয় এবং জজ. ও ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ পৃথক কর] 

হয়। এ সময় মেদিনীপুরে ডিক সাহেব জজ. এবং হেনরী সাছেব 

ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছিলেন। জজদিগের হস্তে জেলার সমস্ত 
দেওয়ানী, মোকদ্দম। ও বড় বড় ফৌজদারী মোকদদমার বিচাঁর-ভার 
অপিত হইয়াছিল এবং ম্যাজিষ্রেটগণ শাসন বিভাগের কর্তৃত্ব ব্যতীত 

ছোঁট ছোট ফৌজদারী মোকদমা করিবার ক্ষমতাও প্রাপ্ত হইয়া- 
ছিলেন। ঁ সময়েই সাকিট কোর্টগুলি উঠিয্না। যায় এবং রেভিনিউ 
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কমিশনার পদের সৃষ্টি হয়। সে সময় কালেক্টর, জজ. ও ম্যাজিষ্রেটগণ 

সকলেই কমিশনারদের অধীন হইয়াছিলেন। কমিশনারগণ রাজস্ব 

সংক্রান্ত কার্ধযা্দি ধ্যতীত দাওরার মোকদ্দমাও করিতেন । 

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, ঘাটাল ও চন্দ্রকোণা থানার রাজন্থ 
বিভাগ ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুর জেলার অন্তভূক্ত হয়। এ 

সময় উক্ত দুই স্থানের দেওয়ানী বিভাগও মেদিনীপুরের অস্তভূতি 

হইয়াছিল। কিন্তু উহাদের ফৌজদারী কার্্যাদি ১৮২৬ থুষ্টাব্ হইতেই 

মেদিনীপুর জেলায় হইতেছিল); তৎপূর্ব উহা হুগলী জেলায় হইত। 
হুগলী যাতায়াত অস্ুবিধাঁজনক ছিল বলিয়া উত্ত স্থানের অধিবাসীরা 

গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিলে, এরূপ ' বন্দোবস্ত কর 

হইয়াছিল। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ হইতে এ দুইটি থানার যাবতীয় কার্ধ্য 
মেদিনীপুরে হইতেছে । 

১৭৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে কালেক্টর ও ম্যাঁিট্রেটের পদ এক হইয়া 

গিয়াছে । একই ব্যক্তি এক্ষণে ছুই কার্ধ্যই করিদ্া থাকেন। কমি- 

শনারগণ আর দাওরার মোকদ্দমা করেন না। জজের জেলার 

দেওয়ানী মোকদ্দমা ব্যতীত ম্যাজিষ্টরেটদিগের নিষ্পত্য ফৌজদারী 

মোকদ্মার আপিল ও দাওরার মোকদ্বম। করিয়া! থাকেন। তাহাদের 

নিম্পত্য মোকদমার আপীল হাইকোর্টে হয়। ১৭৬১ খৃষ্টাকে 
ন্ুপ্রীযকোর্ট, সদর দেওয়ানী আদালত ও সদর নিজামত আদালৎ 

উঠাইয়া দিয়! কলিকাতায় হাইকোর্টের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে ।, 

মেদিনীপুরে এক্ষণে একজন ভিষ্রাক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এবং 

একজন ভিষ্রা ও সেসম্স জঙ্জ আছেন। বিচাক্, 

শাসন ও রাজস্ব সংক্রান্ত কার্যে তাহাদিগকে 

সাহাধ্য করিবার জন্য বর্তমানে এই জেলায় একজন অতিরিক্ত ভিসা 

রাজপুরুষগণ। 



২৮০ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 

ম্যাজিষ্রেট, তিনজন অতিরিক্ত ডিষ্রাক্ট ও সেসম্স জজ একজন জয়েপ্ট- 
ম্যাজিষ্ট্রে, একজন ফ্যাসিস্টেপ্ট-ম্যাজিষ্ট্রেট, একজন স্ুপারিন্টেন্ডেন্ট 

অব পুলিশ, একজন অতিরিক্ত, স্থুপারিন্টেন্ডেণ্ট অব পুলিশ, 

তিন জন সবঅডিনেট জজ, তের জন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট 'ও 

ডেপুটি কালেক্টর, পনর জন মুন্সেফঃ তের জন সব ডেপুটী কালেক্টর, 

ত্রিশ জন অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট, একজন জেল সুপারিন্টেন্ডেণ্ট, 

পাঁচ জন ডেপুটা সুপারিন্টেন্ডে্ট অব পুলিশ ও কয়েক জন পুলিশ 

ইন্সপেক্টার আছেন। এতদৃভিন্ন চিকিৎসা বিভাগে একজন সিভিল 

সার্জেনও চার জন ফ্যাসিস্টেপ্ট সার্জন, পৃর্ত বিভাগে একজন এক্জি- 

কিউটিত ইঞ্জিনিয়ার, এক জন ডিষ্ক্ট ইঞ্জিনিয়ার ও কয়েকজন 

য্যাপিস্টেন্ট ইগ্রিনিয়ার ও সব ইঞ্জিনিয়ার, আবগারী ও নিমক 

বিভাগে একজন সুপাঁরিন্টেন্ডেণ্ট ও চার জন ইন্স পেক্টার, রেজিষ্ট্রেশন্ 
বিভাগে একজন ভিষ্টীক্ট রেজিষ্টার ও পঁচিশ জন সব রেজিষ্রার, শিক্ষা 

বিভাগে একজন ডেপুটী ইন্স পেক্টার এবং কৃষিবিতাগে একজন 
ডিস্রা্ট এগ্রিকালচারেল আফসার আছেন ।* 

মেদিনীপুর জেলায় একটি ডিট্রা্ বোর্ড ও উহার অধীনে চারিটি 

মহকুমায় চারিটি লোক্যাল বোর্ড প্রতিষ্ঠিত আছে। তারতহিতৈষী 
রাজপ্রতিনিধি লর্ড রিপন কর্তৃক এদেশে 

স্বায়ত্ত-শাসন প্রথ। প্রবর্তিত হইবার পর এই 

বোর্ডগুলি স্থাপিত হয়। মেদ্দিনীপুর ডিছ্বীক্ট বোর্ডের সভ্য সংখ) 
এক্ষণে চব্বিশ। তন্মধ্যে সদর লোক্যাল বোর্ডের প্রতিনিধি 

পাচজন, কাথি লোক্যাল বোর্ডের তিনজন, এবং তমলুক ও ঘাটাল 

বোর্ডের ছুইজন করিয়া চারজন। অবশিষ্ট বারজন গবর্ণমেন্টের 
& (38210611% 0151] [151 20020 1921 

ডিগ্রীক্ট-বোর্ড। 



ইংরাজ শাসনকাল। ৮১, 

মনোনীত সরকারী ও বে-সরকারী সভ্য। এতদিন জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ই 
ডিস্রাক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান হইয়। আসিতেছিলেন ; কিন্তু বিগত 
১৯২০ সাল হইতে মেদিনীপুর ডিষ্টীক্ট বোর্ড বে-সরকারী চেয়ারম্যান 
মনোনীত করিবার অধিকার পাইয়াছে। মেদিনীপুরের সুসন্তান 

মাননীয় ডাক্তার সুরাওয়ান্দা (50289918107. 49011 41- 

[21000] 98700842145 1). 10) 0. নু. 70) 1, 1,00০ 8৩1-৪৮- 

1৪ ) মেদিনীপুর ডিষ্বী বোর্ডের প্রথম বে সরকারী চেয়ারম্যান । 

কিঞিৎ অধিক দেড়শত বৎসর হইল এদেশে ইংরাজাধিকার 

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু পৃর্ধে উল্লিখিত হইয়াছে, এই সময়ের প্রায় 
প্রথম পঞ্চাশ বৎসর তাহাদিগকে দেশের নান। 

প্রকার অশান্তি নিবারণ করিতে যুদ্ধার্দি করিয়া 

কাটাইতে হইয়াছিল। এ কারণেও বটে আর 

সে সময় তাহারা ব্যবসা-বাণিজ্য লইয়াই বিশেষ ব্যস্ত থাকায় দেশের 
আত্যন্তরীণ সংস্কারে তার্শ মনোযোগ দেন নাই । পরে তাহারা সে 

কার্ষ্য হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন । সুতরাং বলা যাইতে পারে, ইংরাজের 

সংস্পর্শে আসিয়! মেদিনীপুরবাঁসী এক্ষণে যে সামাজিক, রাজনৈতিক 

বা আর্থিক অবস্থায় উপনীত হইয়াছে তাহার সুচনা একপ্রকার উনবিংশ 

শতাব্দীর প্রথম পাদ হইতে হইয়াছে । এই সময়ের অব্যবহিত পূর্বে এ 
দেশের অবস্থা কিরূপ ছিল, এক্ষণে তাহাই আলোচ্য । ১৮০১ খৃষ্টাব্দ 
ভারতের তৎকালীন গবর্ণার জেনারেল লর্ড ওয়েলেস্লী দেশের 

আত্যন্তরীণ অবস্থা জাত হইবার জন্য বঙ্গের কয়েকটি প্রধান প্রধান 

জেলার রাজপুরুষগণকে চন্লিশটি প্রশ্ন করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। . ১৮*২ 
খষ্টান্দের ৩০শে জানুয়ারী তারিখে মেদিনীপুরের তদানীন্তন উদার হৃদয় 
ভজ-যাং ক্রু ্রেচা (৮2. 9050095) সাহেব উহার যে উত্তর দিয়াছিলেন 

শত বর্ষ পূর্বে 

মেদিনীপুর । 



২৮২ . মেদিনীপুরের ইতিহাস। 

ফামিন্জার সাহেবের সম্পাদিত গ্রন্থে উহার সম্পূর্ণ অংশ উদ্ধৃত করা৷ 
হইয়াছে। * আমরা এ স্থলে সংক্ষেপে উহার কিয়দংশের অনুবাদ 
উদ্ধত করিয়৷ দিতেছি ; ইহ। হইতে তৎকালীন. মেদিনীপুর জেলার 

সাধারণ অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহ অনেকটা জানা যাইবে । স্বানাভাব 

বশতঃ ও বাহুল্য তয়ে সকল প্রশ্নের উত্তর বা উত্তরগুলির সম্পূর্ণ 
অংশ উদ্ধত করা হইল না। 

“প্রশ্ন আপনার অধিকারভূক্ত প্রদেশের সন্্রান্ত অধিবাসীদিগের 

আইনের জ্ঞান কিরূপ? তথায় হিন্দু বা মহন্মদীয় 

আইন শিক্ষা দিবার জন্য কোন স্কুল বা অন্য কোন- 

রূপ ব্যবস্থা আছে কি? 

উত্তর ঃ--এই জেলার লোকের আইন-জ্ঞান বাঙ্গাল! দেশের অন্ান্ঠ 

স্থানের অধিব।সীদিগের স্ায়ই নিতান্ত সীমাবদ্ধ । কয়েক জন সরকারী 
কর্মচারী বা কর্মের উমেদার ও উকীল ব্যতাত আইনের খবর 

বড় একটা কেহ রাখে না, রাখিবার আবগ্তকতাও বোধ করে ন!। 

আইন শিক্ষ। দিবার জন্ত দেশের মধ্যে কোন স্কুল নাই বা অন্ত কোন- 

রূপ ব্যবস্থাও নাই। তবে সামান্ঠ বাঙ্গাল! লেখাপড়া ও হিসাব-নিকাশ 

শিক্ষা দিবার জগ্ত'প্রায় প্রত্যেক গ্রামে এক একটি স্কুল আছে। স্কুলের 

মাসিক বেতন এক আনা কি ছুই আনা মাত্র। যাহারা এ সকল স্ধুলে 

শ্রিক্ষকতা করিয়া থাকেন তাহাদের জান ও শিক্ষা এ কার্্যের পক্ষে 

যথেষ্ট হইলেও সমাজে তাহাদের কোন সন্মান নাই; সমাঙ্জে তাহারা 

স্কুল-কলেজ । 
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সাধারণ ভূত্যবর্গের অল্প উপরেই স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে । 

স্কুলের কার্য দিনের বেলাতেই হয়। মুক্ত আকাশের তলে 

কিম্বা কোন অচ্ছাদনের নিয়ে বসিয়া ছাত্রেরা অধ্যয়ন করে। 

সম্্ান্ত বংশের ছেলেরা এ সকল স্বুলে পড়ে না, গৃহ-শিক্ষক রাখিয়া! 

তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়। পারসী ও আরবী ভাষা মৌলবীগণ 

শিক্ষা দিয়া থাকেন। অনেক মৌলবী নিজ বাড়ীতে বিনা মূল্যে 

আহার ও বাসস্থান দিয়! ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেন। মেদিনীপুরে একটি 

মুসলমান কলেজ আছে, সেখানে বনু সংখ্যক ছাত্র অধ্যয়ন করে। 

কিন্তু সেখানেও মহশ্মদীয় আইন শিক্ষা দিবার কোন ব্যবস্থা 

নাই।” ৃ 

পপ্রথ £-মোকদ্দবমা নিষ্পত্তির জন্ত আদালতে সরকারের প্রাপ্য 

ৃ দাখিল, উকীলের পারিশ্রমিক দান, সাক্ষীর খরচ 
আইন-আদালত 

প্রদান ইত্যাদি প্রথা প্রবন্তিত হইবার পর হইতে 

মোকদ্দমার সংখ্যা হাস হইয়াছে কি? আর এই সকল থরচ অত্যন্ত 

বেশী হইতেছে বলিয়া আপনার মনে হয় কি? 

উত্তর £-_ উপরোক্ত কারণে যোকদ্দমার সংখ্যা হাস হইয়া থাকিতে 

পারে, কিন্তু এ সকল খরচ অত্যন্ত বেশী বলিয়াই আমার মনে হয়। 

লোকে যাহাতে ক্টতোগ না করিয়! আল্প খরচে স্ঠায় বিচার পাইতে 

পারে, দরিদ্র ব্যক্তি প্রবলের হস্তে উত্পীড়িত হইলে যাহাতে বিন 

হায়রাণে ও কম থরচে মোকদামা চালাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করাই 

কর্তব্য। উপরন্ত একটা খরচের বোঝা চাপাইয়৷ দিয়া ক্ষতিগ্রস্থ 

ব্যক্তির ছুঃখের ভার বৃদ্ধি করিয়া! দেওয়! রাজ সরকারের উচিত নয়। 

এই কারণে দেখা যায়, দরিদ্র প্রজা ক্ষমতাশালী মালিকের ছারা 

উৎপীড়িত হইলেও প্রায় আদলতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে আপে না। 
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আর যাহারা আসিয়। থাকে, তাহাদের অধিকাংশকে আদালতের 

নানাপ্রকার খরচের দায়ে জিনিস পর্র বন্ধক দিয়া পরিণামে সর্বস্বাস্ত 

হইয়া ফিরিয়া যাইতে হয়। আদালতের মধ্যেই এরূপ দৃশ্য নিত্য দেখা 

যায়। বিচারাসনে বপিয়৷ যাহাদিগ্রকে এরপ দৃশ্ত দেখিতে হয়, 

তাহাদের নিকট উহা! যেমন প্রীতিকর নহে, রাজ সরকারের পক্ষেও 

উহা তেমন গৌরব-জনক নহে।” 
“প্রশ্ন আপনার আদালতে যে সকল উকীল আছেন ঠাহারা 

কি মক্ধেলের কার্য্য বিশেষ সম্মান ও বিশ্বাসের সহিত করিয়া থাকেন? 

উত্তর ২__-এখানকার উকীলেরা প্রায় সকলেই বিশেষ উপযুক্ত। 

তাহারা সাধারণতঃ বিশেষ বিশ্বস্ততার সহিত মক্কেলের কার্য্য করিয়া 

থাঁকেন। কোঁন সময়ে তাহাদের কাহারও কাহারও কার্ষো কর্তব্য 

অবহেলার লক্ষণ দৃষ্ট হইলেও, কাহাকে কখনও মক্কেলের সহিত বিশ্বাস- 

ঘাতকতা করিতে দেখা যাঁয় নাই ।” 

“প্রশ্ন :- আপনার এজলাসের মধ্যে বিচারকের, অন্যান্ত রাজ- 

কন্মুচারীর, বাদী, প্রতিবাদীর বা তাহাদের উকিল ও সাক্ষীদের জন্য 

কোন পৃথক স্থান বা বসিবার আসন নির্দিষ্ট আছে কি এবং 

আদালতের কার্ধ্য যে সময় আরমস্ত হয় বা চলিতে থাকে সে সময় 

কোন বিশেষ আদব-কায়দার ব্যবস্থা আপনি করিয়াছেন কি? 
উত্তর :-_-এজলাসের মধ্যে বিচারকই কেবল চেয়ারে বসিয়৷ থাকেন; 

আর যর্দি কখনও মৌলবী উপস্থিত হ'ন তাহাকেও একখানি চেয়ার 

দেওয়া হয়। অবশিষ্ট সকলেই দাড়াইয়৷ থাকে । তবে এজলাসের সংলগ্ন 

অন্য যে সকল গৃহ আছে সেখানে মাদুর ব! কার্পেটের বিছানার উপর 

বসিয়া সকলে সচ্ছন্দে গল্প-গুজব করিয়া! খাকে, হুকাও চলে। আদা- 

লতে অন্য কোন বিশেষ আদব-কায়দার ব্যবস্থা নাই; কেবল বিচারক, 
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আদালতে উপস্থিত হইলে সকলেই তাহাকে সম্মান প্রদর্শন করে এবং 

আসামী লহ্বা হইয়া শুইয়া পড়ে। ইহাই এ দেশের পুরাতন প্রথা, 

পূর্বাঁপর চলিয়া আসিতেছে, নৃতন, প্রবর্তিত নহে। আদালতের কার্ধ্য 

যখন চলিতে থাকে, তখন কেবল নিস্তন্ধতা রক্ষা করা ব্যতীত আমি 

আর অন্য কোন আদব-কায়দার ব্যবস্থা করি নাই।” 

“প্রশ্ন £-দেশের দুষ্ট লোৌঁকদ্দিগের অত্যাচার-অনাচার নিবারণের 

জন্য কোন নূতন নিয়ম বা আইন প্রবন্তিত করা আবশ্বক বলিয়া 

আপনি মনে করেন কি? 

উত্তর £_আমি এ কথা পূর্বে অনেকবার বলিয়াছি এবং এখনও 

সেই মতই পোষণ করি যে, আমরা এ দেশের প্রজামাধারণকে দস্যু 

তন্করের অত্যাচার হইন্তে রক্ষা করিতে পারিতেছি না। অদূর 
ভবিধ্যতেও যে পারিব তাহার সম্ভাবনাও অল্পই আছে । এমতাবস্থায় 

হ্যায়, মনুষ্যত্ব ও রাজনীতির দিক দিয়া দেখিতে গেলে আমাদের কর্তব্য 

যে, আবশ্যক হইলে দেশবাসীকে অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত হইয়া একত্রিত 

হইবার অধিকার প্রদান করা । আত্মরক্ষা করিবার জন্ত তাহাদিগকে 

যতদূর সম্ভব স্বযোগ দেওয়া উচিত। এ সকল অত্যাচার-অনাচার 
নিবারণের জন্ত দেশের পুলিশের সংস্কার করাও আবশ্তক।* পুলিশ যদি 
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কর্তব্যনিষ্ঠ ও ন্যায়পরায়ণ হয় তাহা হইলে অত্যাচার ও অনাচার 

সহজেই নিবারিত হইবে ।” 
“প্রশ্ন £-_আপনার জেলার আন্গমানিক লোক-সংখ্যা কত ? তন্মধ্যে 

হিন্দুর ও মুসলমানের সংখ্য। কিরূপ ? 

8 উত্তর £--আমার গণনা মতে মেদিনীপুর জেলার 
আধিক অবস্থা 

লোক-সংখ্যা প্রায় পনর লক্ষ। ইহার ছয়তাগ 
হিন্দু, একতাগ মুসলমান |” 

“প্রশ্ন ঃ_লোক-সংখ্যা বৃদ্ধিঃ কৃষি ও বাণিজ্যের বিস্তার, ইমারত 

নিম্মীণ ইত্যাদি বিষয়ে আপনার জেলা ক্রমশঃ উন্নতি না অবনতির পথে 

অগ্রসর হইতেছে এবং ইহার কারণ আপাঁন কি নির্দেশ করেন? 

উত্তর £--এই জেলার লোক-সংখ্য। ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। সেই 

জন্য আবাদ-যোগ্য জঙ্গল ও অন্থান্ত পতিত তৃমিগুলি ক্রমশঃ কধিত 
হওয়ায় দেশের কৃষিকার্্যও বিস্তার লাভ করিতেছে । ব্যবসায়-বাণিজ্য 

সেরূপ উন্নতি পরিলক্ষিত না হইলেও অবনতি হয় নাই বল! যাইতে 
পারে । তবে দেশীয় তন্তবায়দিগের অবস্থা শোচনীয় হইয়াছে । নিজেদের 
বাসের জন্য বা দেশহিতকর ধর্ম কার্য্যের উদ্দেশ্তে তেমন কোন বৃহৎ 

অট্রালিকাদি মেদিনীপুরে নির্মিত হয় নাই । কয়েকটি সুবৃহৎ পুষ্করিণী 

খনন করা হইয়াছে। এ দেশের লোকের নিকট ইহা অত্যন্ত পুণ্য 
কার্ধয বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে । আমারও মনে হয়, ইহার মধ্যে 

স্থাপত্যের কোন নিদর্শন না থাকিলেও সাধারণ হিতকর যে সকল কার্য 
আছে তন্মধ্যে ইহা সর্বীপেক্ষা আবশ্কীয়। কিন্তু দেশের বড়লোক- 

দিগের অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এবং আন্ান্ত কারণে ওরপ কার্য 

এখন আর বড় একটা হইতেছে না। এই জেলায় সেকালের প্রতিষ্ঠিত 

এরূপ অনেক সুরৃহৎ পুষ্করিণী দৃষ্টিগোচর হয়। 

টি 
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এ দেশের অধিকাংশ লোৌকেই অল্পতেই বেশ সন্তষ্ট থাকে। কোন 

প্রকারে নিজের ও পরিবারবর্গের তরগপোষণের ব্যবস্থাটা সামান্ত রকমে 

করির! ফেলিতে পারিলে,আর তাহার! তদতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া অবস্থার 

বিশেষ উন্নতি করিতে চাহে না বা অর্থ সঞ্চয়ের চিন্তা পর্যন্ত করে ন|। 

একজন রায়ত বৎসরের মধ্যে মাত্র ছয় মাস পরিশ্রম করিয়! ষোল বিঘা 

জমি অক্লেশে আবাদ করে এবং উহা! হইতে যে ফসল উৎপন্ন হয়, তাহার 
অর্ধাংশের দ্বারা খাজানাদি দরিয়া অপর অর্ধাংশে চার পাঁচ জনের এক 

বৎসরের খবচ এক রকমে চালাইয়৷ দ্েয়। ইহাতেই তাহারা সন্তষ্ট। 
তাহারা ইহার অধিক পরিশ্রম করিবার আবশ্যকতা বোধ করে না। 

যাহারা দৈনিক মজুরী করিয়া জীবিক! নির্বাহ করে,. তাহারাঁও যদি 

ছু'একটি টাকা একবারে পাইয়া যায়, তাহা! হইলে উহা! খরচ ন1 হওয়। 
পর্যন্ত আর কাঁজে বাহির হয় না। এই কারণে দেখা যায়, 

যাহারা মজুর খাটাইয়া৷ থাকেন তাহারা প্রায়ই উহাদের প্রাপ্য বাঁকী 

রাখিরা দেন; তাহা না হইলে উহাদিগকে সময়ে পাওয়া যাইবে না। 

কোন কারণে দেশে শস্যহানী ঘটিলে এ দ্রেশের অল্প লোকেই মজুরী ব৷ 

অন্য কার্ষ্যে নিযুক্ত হয়, অবশিষ্ট সকলের তিক্ষাই তখন একমাত্র 

অবলম্বন । এ দেশের লোকের নিকট ভিক্ষা দাঁনও বিশেষ পুণ্য কার্য্য 

মধ্যে পরিগণিত 1” | 

“প্রশ্ন আপনার জেলার লোকের নৈতিক চরিত্র সাধারণতঃ 

কিরূপ? ব্রটীশ আইন কানন দেশে প্রচলিত 

হইবার পর হইতে তাহাদের চরিত্রের কিছু উন্নতি 

বা অবনতি পরিলক্ষিত হইতেছে কি? 

উত্তর £--আমাদের প্রবর্তিত আইন কানন দেশে গ্রচলিত হইবার 

পর হইতে এ দেশের লোকে র চরিত্রের উন্নতি কি অবনতি হইয়াছে 

নৈতিক চরিজ্র। 



২৮৮ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 

তাহা বল! সহজ-নহে। অত্যাচার, জুলুম, নৃশংসতা প্রভৃতি অপরাধের 

সংখ্য। কম হইলেও, জাল, ভুয়াচুরী প্রভৃতির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
মগ্ভপান, বেশ্তাবৃত্তি প্রভৃতি অপকার্ধযয এই জেলায় বেশী না থাকিলেও 

ভবিষ্যতে বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা আছে। সাধারণতঃ দেখ যায়, এই 
জেলার বেশীর ভাগ লোকেই পূর্বকালের সরলতা ও পবিভ্রতা রক্ষা 
করিয়া আসিতেছে । হিন্দু চরিত্রের বিশেষত্ব তাহাদের জীবনে বিশেষ- 

রূপে পরিদৃশ্ঠমান। পার্খবন্তী জেলাগুলির অধিবাসীদিগের সহিত 

তুলনায় এই জেলার লোকে বিবাদ বিসম্বাদ্র বা বিরক্তিকর কার্য কমই 
করিয়া থাকে । মামলা-মোকদ্দম! করিবার প্রবৃত্তিও তাহাদের কম। 

তবে আঞ্জকাল দেখা যায় যে, কাহারও কাহারও মধ্যে আদালতের 

দুর্নীতিগুলি ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতেছে ।” 

“প্রশ্ন £নুতন আইন প্রবস্তিত হইয়া মগ্যের উপর কর ধার্য্য 
হইবার পর হইতে মগ্যপায়ীর সংখ্যা পূর্বাপেক্ষা 
কম হইয়াছে কি? 

উত্তর ঃ__মগ্যপায়ীর সংখ্যা কম না হইয়া পূর্ববাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়া 
থাকিতে পারে; কিন্তু কর ধার্য হইবার ফলেই যে এরূপ হইয়াছে,তাহা 
নহে। লোক-সংখ্যা বৃদ্ধিই ইহার প্রধান কারণ। এ দেশের উচ্চ জাতির 

মধ্যে মগ্কপান এখনও অত্যন্ত হীন কাধ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া 

থাকে। অল্পসংখ্যক তদ্রলোক যাহারা উহাতে আসক্ত হইয়াছেন তাহারা 
যতদূর সম্ভব গোপনেই উহা পান করিয়া থাকেন । দেখা যায়, নিয়শ্রেণীর 

যে সকল লোকের মধ্যে এই পাপ-জোত প্রবাহিত হইয়াছে তাহারা 

ক্রমশঃই অধিকতর চরিত্রহীন ও ধর্মে আস্থাশূন্ত হইয়া পড়িতেছে। 
এতদৃব্যতীত এরূপ আরও অনেক কারণ আছে, যে জন্ত আমার মনে হয় 

যে, যদি সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে যয বিক্রয় বা প্রস্তুত সম্পূর্ণরূপে রহিত 

মছা পান। 



ইংরাজ শাসনকাল। ২৮৯ 

করিয়া দেওয়। উচিত । মগ্কপান করিয়া নিয়শ্রেণীর লোকের স্বাস্থ্য এক- 

বারে নষ্ট হইয়া যাইতেছে । এদেশের জলবাঘুর গুণে উহার দ্বারা কোনি 

উপকারই পাওয়া যায় না; অধিকন্তু যাহারা উহা পান করে 

তাহারা পূর্ণমাত্রাতেই পান করে এবং কচিৎ তাহা! ত্যাগ করিতে 

পারে। 

তবে এই প্রসঙ্গে মন্তের আবণ্তকতা সম্বন্ধেও একটি কথা বলিবার 

আছে। মঞ্চ প্রস্তুত করিতে হইলে অনেক চাউলের আবশ্যক হয়; 

থেজিনিসের আবশ্তকতা বেশী সেই জিনিস বেশী পরিমাণ উৎপন্ন 

করিতেও: হয়। ছুঙিক্ষের হস্ত হইতে দেশ রক্ষা করিবার জন্য 

অধিক পরিমাণ চাউল উৎপন্ন করা আবগ্তক। কোন সময়ে ছুভিক্ষ 

হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট ঘি সে সময়ের জন্য মগ্য প্রস্তুত বন্ধ করিয়া দেন, 

তাহা হইলে সেই চাউলের হ্বারা দেশের অনেকের অন্ন সংস্থান হইতে 

পাঁরে। লোকের জীবনধারণের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় সামগ্রীকে 

সে সময় পুতিগন্ধমর অস্বাস্থ্যকর পানীয়তে পরিণত না করিয়া উহার 
দ্বারা বহু সংখ্যক লোকের জীবন রক্ষা করা যাইতে পারে। কিন্তু 

যদি চাউলের দ্বারা মগ প্রস্তুত করিবার প্রথা একেবারে রহিত 

করিয়! দেওয়] যায়, তাহ! হইলে হয়ত চাউলের অভাব কমিষ্না গেলে 

উহার উত্পন্নের পরিমাণও হাস হইয়া গিয়া দেশের দারিদ্রতা বৃদ্ধি 

করিতে পাবে ।” 

“প্রশ্ন -আপনার জেলার মধ্যে সন্থান্ত ও ক্ষমৃতশালী ব্যক্তিদের 

নাম কি? তাহাদের অন্ুচরদিগের সংখ্যা কত 

এবং তাহারা অন্ত্র শত্ত্রে সজ্জিত থাকে কি? 

উত্তর ৪-নিম়লিখিত ব্যক্তিগণ এই জেলার, 

সন্তান্ত ও ক্ষমতাশালী অধিবাসী । স্বীয় স্বীয় কাজ কর্ম পরিচালন 
৮৯ 

জেলার সম্রাম্ত ও 

ক্ষমতাশালী বাক্তি। 



২৯০ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 

করিবার জন্য তাহাদের দশ বার জন কবিয়া পিয়ন ও জমিদারীর শাস্তি 

রক্ষা করিবার জন্ত কাহারও কাহারও কতকগুলি করিয়া পাইক ব্যতীত 
সেরূপ অস্ত্র শস্ত্রে সঙ্জিত অনুচর কাহারও নাই। এ সকল পাইকও 

এক্ষণে ম্যাজিস্ট্রেটের কর্তৃত্বাধীনে আছে। 

(১) দর্পনারায়ণ রায়, মেদিনীপুরের তভৃতপৃর্ব কাননগো। (২) 
চন্দ্রশেখর ঘোষ, তালুকদার ও জজ-কালেন্টর পিয়ার্স সাহেবের ভৃতপৃবব 

দেওয়ান । (৩) লক্ষমীশ্বর স্পথী, তানুকদার। (8) কানাই পোদ্দার, 

ব্যবসায়ী, সহর মেদিনীপুর । (৫) চৈতন্ত পোদ্দার, ব্যবসায়ী, সহর 

মেদিনীপুর । (৬) দর্পনারায়ণ বস্ুঃ' ব্যবসায়ী, ব্রাহ্মণভূম | (৭) কিষণ 

সিং ব্যবসায়ী, ব্রাহ্মণভভূম | (৮) আনন্দলাল রায়, জমিদার, মেদিনীপুর 

ও লাড়াজোল । (৯) রুঞ্চবল্লত রায় জমিদার, নারায়ণগড় । (৯০) 

রঘুনাথথ চৌধুরী, জমিদার, অমর্শী। (৯১) আনন্দ নারায়ণ রার, 
জমিদার, তমলুক। (১২) রাণী জানকী, জমিদার, মহিষাদল। (১৩) 

নরনারায়ণ রায়, জমিদার হিজলী। (১৫) গোপালইন্ত্র রায়, জমিদার, 
সুজামুঠা । (১৫) বীরপ্রসাদ চৌধুরী, জমিদার, খড়গপুর ও বলরামপুর। 
(১৬) জগন্নাথ ধল; জমিদার, ঘাটশীলা | (১৭) লছমীনারায়ণ, জমিদার, 

ছাতনা। (১৮) বৈগ্নাথ চৌধুরী, জমিদার ও ব্যবসায়ী, খড়গপুর ৷” 
প্রশ্ন আপনার জেলার লোকেরা গৃহে অস্ত্র শন্ত্র রাখে কিনা? 

সে সকল কিরূপ অস্ত্র এবং তাহা কি কাধ্যের জন 
অন্ত্রশস্্ব ও হুর্গ। 

» রাখা হয়? ূ 
উত্তর £_জঙ্গল-মহাল ব্যতীত এদেশের অন্যান্য স্থানের লোৌকের। 

অন্ত্র শস্ত্র বড় একটা তাহাদের গৃহে রাখে না। আমার মনে হয়, যদি 

তাহারা উহা রাখিত, ভালই করিত। জঙ্গলের পাইকদিগের তীর- 
ধন্মক, তলওয়ার ও বর্ষা প্রভৃতি আছে ।” 
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“প্রশ্ন £- আপনার জেলায় ইষ্টক বা মৃত্তিকা নির্মিত ছুর্গাদি আছে 

কি না এবং থাকিলে সেগুলি কিরূপ অবস্থায় আছে? 

উত্তর এই জেলায় প্রস্তর ও মৃত্তিকা নির্টিত অনেক গুলি দুর্গ 
আছে। সেগুলি বহুকাল পূর্বে নির্মিত হইয়াছিল। কিন্তু দু'একটি 
বাতিরেকে অবশিষ্ট সকলগুলিই এক্ষণে ধ্বংদের পথে। এক সময় 
অশ্বারোহী মারহাট্রা সৈন্ের আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করিবার জন্য 

উহার মধ্যে কতকগুলি বিশেষ কাজে লাগিয়াছিল। সম্প্রতি বগড়ীর 
হঙ্গল-মহালের একটি পুরাতন ছুর্গ হইতে কুড়িটি কামান মেদিনীপুর 

সহরে আনা হইয়াছে ।” 

“প্রত £আপনি কি মনে করেন যে, আপনার জেলার লোকেরা 

কোম্পানীর রাজত্বে বর্তমান রাজ্য-শাসন-ব্যবস্থায় তাহাদের ধন-সম্পত্তি 

প্রজার ধন-সম্পত্তি। নিরাপদ হইয্বাছে বলিয়া বিশ্বাস করে? 
উত্তর £- এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়। যায় না। সাধারণতঃ 

বলা ধাইতে পাবে যে, এদেশের লোকের বিশ্বাস, সরকারের কর্ম 

চারিগণের মনে ন্যায় বিচার করিবার বা দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করিবার 

একটা শুত ইচ্ছা আছে; কিন্তু সকল সময়ে ঘটনাচক্রে তাহারা উহা 

করিয়া উঠিতে পারেন না । যেমন চুয়াড় বা ডাকাতদের অত্যাচার হইতে 
জনসাধারণের ধন-সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের আন্তরিক 

ইচ্ছ! থাকিলেও তিনি কার্য্যতঃ তাহা করিতে পারিতেছেন না। পরুস্ত 

প্রজান্বত্ব বিষয়ক যে সকল আইন প্রচলিত আছে, তদ্দারা রায়তদের 

স্বত্বও যে বিশেষ সংরক্ষিত হইয়াছে, তাহা! আমার মনে হয় না। 

জমিদ্'রদিগের এখনও বিশ্বাস যে, তাহাদের প্রদত্ত রাঁজন্ব ক্রমশঃ বৃদ্ধি 

হইতে থাকিবে । লাখেরাজদারগণও আশঙ্কা করেন, তাহাদের ভূমির 

উপরও একদ্দিন না একদিন জমা! ধার্য্য হইবেই। ব্যবসাঁয়িগণও ধারণ! 
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করিয়া রাখিয়াছেন যে, আবশ্ক হইলে তাহাদের উপরেও নুতন নৃতন 
কর ধার্ধ্য হওয়া অসম্ভব নহে। সকল শ্রেণীর লোৌকেরই বিশ্বীস, সরকার 
বাহাদুর প্রজা! সাধারণের সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করিবার মানসে যে 
সকল বিধি-ব্যবস্থা করেন, উহার মূলে তাহাদের একট। কিছু স্বারগ 

প্রচ্ছন্ন থাকেই। তবে সরকার বাহাদুর যে তাহাদিগকে কোন দিন 
তাহাদের সম্পত্তি হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্যুত করিবেন না বা ভয়ানক 

রকমের ক্ষতিকর কোন একটা বিধি-ব্যবস্থাও করিবেন না, এটাও 

তাহার! সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করে। | 
মহাঁজন ব্যতীত এদেশের অন্ত যে সকল লোকের নগদ টাকা কড়ি 

আছে, তাহার উহা সুদের কারবারে নিয়োজিত করে নাব! উহাতে 

কোম্পানীর কাগজাদিও কিনে না। তাহাদের অধিকাংশ লোকেই 

টাকা কড়ি বা মূল্যবান ভ্রব্যার্দি মাটার নীচে পুতিরা রাখে । সরকারী 

কন্মচারীদিগের ছারা লুষ্িত হইবার ভয়ে যে তাহারা এরূপ করে তাহা 

নহে; দস্যু তঙ্করের জন্যই এরূপ করা হইয়া থাকে । কোম্পানীর 

অধিকারের পূর্বেও তাহার! এরূপ করিত এবং এখনও করে।” 

প্রশ্ন আপনার কি বিশ্বাস যে, আপনার জেলার লোকেরা 

মোটের উপর ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীনে 

সন্তষ্ট আছে? 

উত্তর ৫--তাহাদের অসন্তোষের কোন নিদর্শন 

মামি পাই নাই। পুরাতন রাজ সরকারের বিধি-ব্যবস্থার সহিত ব্রিটাশ 
রাজ-সরকারের বিধি-ব্যবস্থার তুলনা করিলে, বরং তাহাদের সন্তুষ্ট 

থাকাই উচিত। কারণ ইহার দ্বারা বিদেশীয় শক্রদিগের আক্রমণ হইতে 

দেশ রক্ষা পাইয়াছে এবং দেশের মেরুদণ্ড স্বরূপ নিম্শ্রেণীর অসংখ্য 

লোক উচ্চ শ্রেণীর লোকের অত্যাচারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ 

গবর্ণমেণ্টের উপর 
সাধারণের বিশ্বাস। 
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করিয়াছে । এই ব্যবস্থায় যদি কেহ অসন্তুষ্ট হয়, সে উচ্চ শ্রেণীর লোক । 

কিন্তু মেদিনীপুরের কেহ সেরূপ অসন্তোষের ভাব মনে পোষণ করে 

বলিয়া আমি মনে করি না। বে ইহা বল! যাইতে পারে যে, দেশের 

লোকের উদ্যম ও সাহসের অভাব এবং তাহাদের দারিদ্র্য ও অজ্ঞান- 

তাই আমাদের গবর্ণমেপ্টকে শক্তিমান করিয়াছে । ব্যক্তিগত ভাবে 

কোম্পানীর কর্মচারিদের উপর এদেশের লোঁকের যথেষ্ট বিশ্বাস আছে । 

তাহারা জানে, তাহাদের উপর নূতন করযাঁহ! ধার্ধ্য করা হয় বা 

যাহা কিছুই করা হয়, তাহা একটা আঁইন করিয়াই করা হইয়া থাঁকে। 
ইহার অতিরিক্ত তাহারা আর কিছু জানে না।” 

“প্রশ্ন £আপনার জেলার মধ্যে এমন লোক কে কে আছেন 

ধাহারা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের উপর সন্তুষ্ট নহেন ? দেশের মধ্যে ই সকল 

লোকের প্রতিপত্তি কিরূপ এবং কি উপায়ে তাহাদিগকে বশীভূত করা 

যাইতে পারে ? 

উত্তর $--এইরপ শ্রেণীর কোন বিশেষ লোকের নাম আমি দিতে 

পারিব না। এই জেলাৰ প্রত্যন্ত প্রদেশের কয়েকজন জমিদার মার- 

হাটাদিগের সহিত বৈবাহিক হ্ত্রে আবদ্ধ আছেন। এ সকল জমি- 

দারের পক্ষে মারহাট্রা রাজহব কামনা! করা সম্ভবপর হইতে পাবে । জঙ্গল 

মহালের জমিদারগণ আইন-জ্ঞানহীন, অত্যাচারী ও কলহপ্রিয় হইলেও 

তাহাদিগকে রাজ-সরকার পরিবর্তনের পক্ষপাতী বলিয়া আমার মনে' 
হয় না। দেশের তিতরে ইংরাজ গবর্ণমেন্টের উপর অসন্তষ্ট যি কেহ 
থাকেন, আমার অন্থমান, তাহারা হচ্ছেন ধ্বংস প্রাপ্ত সন্তান্ত মুসলমান 

বংশ। সাধারণতঃ তাহারা সহরেই বাস করেন। তবে এই জেলায় 

এবং দেশের সকল স্থানেই নিয়শ্রেণীর এরূপ কতকগুলি লৌক আছে 

যাহারা রাঁজতক্তি বা রাজদ্রোহিতা দুইটার কোনটারই কোন ধার ধারে 
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না; তাহার! দেশীয় বা বিদেশীয় যখন যাহার অর্থে প্রতিপালিত হয় 

তখন তাহারই অন্ুরক্ত থাকে । এইজন্য তাহারা যে গবর্ণমেণ্টের উপর 

অসন্তষ্ট আছে, একথা বলা যায় না । দেশাচার এবং অবস্থার হীনতাই 

তাহাদিগকে এরূপ করিয়াছে । এঁ সকল লোক সাধারণতঃ পাইকের 

কার্য করে।” 

“প্রশ্ন আপনি কি মনে করেন যে, গবর্ণমেণ্ট যদি এ দেশের 

লোককে নৃতন নূতন উপাধি বিতরণ করিরী ব! 

অন্য কোনরূপে সম্মানিত করেন, তাহা হইলে বাজ- 

সরকারের সহিত প্রজাবর্গের ঘনিষ্ঠতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে ? 

উত্তর £--আমার বিশ্বাস, খাটী ইউরোপীয় প্রথা মন্তুসারে এ দেশে 

কোন বিধি-ব্যবস্থা চালাইতে গেলে তাহা ব্যর্থ হইবে; লোকে তাহা 

বুঝিবে না। রাজশক্তিকে উচ্ছেদ করিবার কথা এ দেশের লোক 

স্বপ্নেও তাবে না। আমার অন্ুমান, বরাজ-সরকার যদি তাহাদের 

উপর ভয়ানক রকমের কোন একটা অত্যাচারও করেন, তাহাতে ও 

এই জেলার অধিবাসীরা কোন রূপ বাধ! প্রদান করিবে না বা বাভ- 

শক্তির বিরুদ্ধে দাড়াইবার জন্য কোন প্রকার জনতা বা আলোচনা 

পর্যন্ত করিবে না। সুতরাং “গবর্মেণ্টের সঙ্গে ঘনিষ্টতা বৃদ্ধি' এই 

কথাটা তাহাদের নিকট বোধগম্যই নহে । 

উপাধি বিতরণের দ্বারা বা অন্য কোনরূপে দ্রেশীর লোকদিগকে 

সম্মানিত কৰিবার প্রথা প্রবর্তিত করিতে পারিলে মন্দ হয় না। কিন 

উহা! কি করিয়া কার্যকরি করা যাইতে পারে তাহা আমি স্থির 

করিতে পারিতেছি না । আমাদের আত্মসম্মান জ্ঞানের সঙ্গে এদেশের 

লে।কের আত্মসন্মান জ্ঞানের একটা পার্থক্য আছে। ইউরোপে রাজা 

প্রজার মধ্যে অবস্থার বৈষমা থাকিলেও পরম্পরের ভাবের একটা 

উপাধি-বিতরধ প্রথা | 
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সামগ্রস্ত আছে। উভয়ের দোষগুণ একই প্রকারের এবং উতয়ের 

আশা ও আকাঁক্ষা একই দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু এদেশের অবস্থা 

স্বতন্ত্র। এখানকার লোকে জানে যে, আমাদের সঙ্গে তাহাদের 

মনের মিল হইতে পারে না। তাহাদের সঙ্গে আমাদের তাবেরও 

কোনরূপ সামপ্রস্ত নাই । তাহারা এরূপ শত সহত্র নৈতিক ও সামাজিক 

অবস্থার মধ্যে অবস্থান করে যে, সেখানে পৌছাইয়া তাহাদের সংঅবে 

আসা আমাদের পক্ষে অসম্ভব । এরূপ অবস্থায় যদি আমরা তাহাদের 

সংত্রবেই আসিতে না পারিলাম তাহা! হইলে তাহাদের যোগ্যতার বিষয় 

কি করিরা জানিতে পারিব? আর তাহা না পারিলে কাহাকেই 

বা উপাধিতে ভূষিত করিব? অন্যপক্ষে' দেশের মধ্যে এমন কোন 

শ্রেণীর লোকও নাই যাহাদের মধ্যস্থতায় এ কাধ্য হইতে পারে। 

জেলার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জমিদার যিনি, তিনি এদিকে ভয়ানক গর্বিত 

লোক হইলেও নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কোন সাহেবের সামান্য একজন 

গৃকরের সঙ্গেও বন্ধুত্ব করিতে অস্বীকৃত নহেন। এরূপ. ঘটনা নিত্য 

দেখা যায় এবং তাহা! দেখিয়া দুঃখিতও হই, কিন্ত উপায় নাই। 

বর্তমানকালে মহাজনেরাই এদেশের অর্থশালী ব্যক্তি। কিন্ত 

তাহারা হালের বড় মান্ুষ। তাহারা উপাধি লইয়া কি করিবে? 

তাহাদিগকে উপাধি দেওয়ার অর্থ দেশের লোকের নিকট তাহাদিগকে 

হাস্তাম্পদ করা। আমরা এক্ষণে যাহাদের স্থান গ্রহণ করিয়াছি? সেই 

সকল. মুসলমান শাসন কর্তাগণ আর হিন্দুজমিদারগণই দেশের প্রকৃত 

বড়লোক ছিলেন। কিন্তু এই উভয় শ্রেণীরই এখন অবস্থাস্তর 

ঘটিয়াছে। ইহা ব্যতীত অন্ত আর যে এক শ্রেণীর লোক এদেশে 

আছে তাহারা আমাদেরই কর্মচারী বা তৃত্যবর্গ। তাহাদিগকে 

সম্মানিত করিয়া কি হইবে? 
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সৈনিক শ্রেণীর মধ্য হইতে কাহাকেও সম্মানিত করা চলে না। 

কারণ এদেশের লোক স্মুবাদারের উচ্চতর পদে উন্নীত হইতে 

পারিবে না এবং আমি যতদূর জানি, তাহাদিগকে তাহার অধিক 

অধিকার না দেওয়াই উদ্দেশ্ত। অধিকস্ত ইউরোগীয়ানদিগের নিকট 

কিরূপ হীন হইয়া থাকা উচিত তাহাই তাহাদিগকে শিক্ষ] দেওয়। 

হইয়া থাকে । এরূপ অবস্থায় তাহাদেরও উপাধি লাভের 

সম্ভাবনা নাই। 

শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে মৌলতী ও উকীল প্রভৃতিকে উপাধি 

প্রদান করা যাইতে পাবে, কিন্তু এদেশের লোকের নিকট এরপ শঙ্ত 

উপাধির কোন যুলা নাই। উপাধির সঙ্গে জায়গীর দান অথবা 
সৈগ্গ পরিচালনার অধিকার প্রদান প্রাচ্য দেশের প্রচলিত প্রথা । 

আমার মতে, দেশীয় লোকের মধ্যে উপাধি বিতরণ প্রথা প্রবস্তিত 

করিতে হইলে, উপাঁধির সঙ্গে সঙ্গে জায়গীর অথবা বৃত্তিদানের ব্যবস্থা 

করাও আবস্তক 1” ্ ্ 

সত্যনিষ্ঠ, কর্তব্যপরায়ণ রাজকন্মচারী ষ্রেটী সাহেবের লিখিত 

উপর্োদ্ধত বিবরণ হইতে শতবর্ষ পুরে মেদিনীপুর জেলার শিক্ষা, 
সমাজ ও রাজনীতি প্রভৃতির অবস্থা কিরূপ ছিল 

তাহাঞ্অনেকট। বুঝা যাঁয়। ইহার পর শতবর্ষ 

মধ্যে ইংরাঞ্জ গবর্ণমেণ্টের সহিত ঘনিষ্ঠতর সন্বন্ধে আবদ্ধ হওয়ার 

ফলে এদেশের অবস্থার কিরূপ পরিবর্তন ঘটিয়াছে, শিক্ষা, সমাজ, 

চরিক্র, মনুষ্যত্ব প্রভৃতিতে এদেশবাসী কোন্স্থানে আসিয়া ধাড়াইয়াছে 

তাহ! এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে পৃথক পৃথক ভাবে বিস্তারিত আলো- 

চনা করা হইবে । এই শত বর্ষই উনবিংশ শতাব্দী; মানবেতি- 

হাসের স্মরণীয় শতাব্দী । এই শতাব্দী যে সকল প্রবাহ ও প্রভাব লইয়া 

উনবিংশ শতাব্দী । 
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দেখা দিয়াছে তাহা অনেক প্রকারেই ব্যাপক ও সুদুর বিস্তৃত। এই 

প্রবাহ ও প্রভাব সমগ্র মানবজাতির ভিতর একটা নুতন তত্ব, নুতন 

সমস্তা,, নূতন প্রশ্ন আনিয়া দিয়াছে। সেই সকলের মীমাংসা করাই 

এবং তাহাদের চরম সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়াই বিংশ শতাবীর 

কার্য । 

সাধারণ হিসাবে ১৮০১ সালে উনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভ এবং 

১৯০ সালে এ শতাব্দীর শেষ । কিন্তু মানবজাতির ইতিহাসে ১৮০১ 

বা ১৯০* সালের কোন বিশেষত্ব নাই। দিন আসে, দিন যায়, 

মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যায়, সবগুলিরই কি 
মূল্য থাকে? সবগুলিই কি আমরা মনে রাখি? ফে দিন, বে মাস, 

যে বৎসর কোন একটা বিশেষ চিন্তাপ্রবাহ বা কোনরূপ প্রভাব 

লইয়! আমাদের সম্ুীন হয় সেই দ্রিনই একটা দিনের মত দ্রিন, 

দেই মাঁসই একটা মাস, সেই বৎসরই একটা স্মরণীয় বর্ষ। সেই 

মুহূর্ত বা সেইক্ষণ হইতে আমরা দ্রিন গণিয়া থাকি, যুগ মাপিয়া 

থাঁকি। মানবজাতির ইতিহাসে ১৮১৫ ও ১৯১৪ এই ুইটি সাল 

পরকূপ ছুইটি ন্মরণীয় বর্ষ। মানবজাতির ইতিহাসের উনবিংশ শতাব্দী 

১৮১৫ সালে আরম্ভ ও ১৯১৪ সালে শেষ । যের্দিন ওয়া্টালুর যুদ্ধে 
নেপোলিয়নের পরাজয়, যেদিন তিয়াঁনা নগরের কংগ্রেসে ইউরোপের 

মানচিত্রে নৃতন নৃতন বাষ্ীয় সীমার নির্দেশ, সেই দিন প্রাচীনের অব- 
সান, নবীনের অভ্যুদয়, উনবিংশ শতাবীর আরম্ভ । আর যেদিন 

জার্মেনী তাহার বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা লইয়া খিত্রশক্তির বিরুদ্ধেৎ ইউরোপের 

বিরুদ্ধে, একপ্রকার সমগ্র সভ্য জগতের বিরুদ্ধে লশ্ুখ সমরে নামিয়া 

সমস্ত পৃথিবীকে চঞ্চল করিয়া তুলিল, সেই দিনই এঁ শতাব্দীর শেষ । 

পদার্থবিজ্ঞানের বিস্তৃতি, শিল্পকারখানার আধিপত্যলাঁত, ব্যবসায় 



২৯৮ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 

বাণিজ্যে বিপ্লব সাধন, কর্মজগতে প্রকৃতি পুঞ্জের স্বায়ত্ত শাঁসন, 

ইংলগডের বিশ্বসাত্রাজা, তারতবাসীর অধীনতা এই সকলের উদ্বোধন 

করিয়া ১৮১৫ সাল মানবজগতে দেখা দিয়াছিল। ১৮১৫ সালে 

যেদিন ইউরোপে ইংলগ্ডের আধিপত্য ঘোষিত হইল, তাহাঁরই 

কিছুকাল মধ্যে ভারতখণ্ডে মহারাষ্টীয় স্বাধীনতা লুপ্ত হইল এবং 

ইংলগের সাম্রাজ্য যথাসম্ভব নিষ্ষণটক হইল । এইরূপে ইংরাজজাতির 

বিশ্বসাআাজ্য গঠিত হইয়! প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগৎকে একস্ত্রে গ্রথিত 

করিল। ১৮১৫ সালের ঘটনা! এসিয়া ও ইউরোপের সু মিলন- 
ব্যাপারের প্রথম ঘটনা | প্রাচ্য জগতে ও পাশ্চাত্য জগতে তাববিনিময়, 

কশ্ম-বিনিময় ও আদর্শ-বিনিময়__এই দিন হইতে নিয়মিতরূপে 

চলিতে লাগিল। তারপর নব নব চিন্তার আবির্ভাব, বিগ্নববাদ 

ও সাম্যবাদের প্রবর্তন, ধর্শে নাস্তিকতা, পাশ্চাত্য জগতে সংস্কৃত 

তাষা ও সাহিত্যের প্রচার, সাহিত্যে ভাবুকতা, জান্মান্ ও আমেরিকান্ 

দর্শনবাদে বেদান্তের ক্ষীণ আলোক বিস্তার, শিল্প জগতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, 

গা্ান-দাম15। গঠন, ফরাসী-বিপ্রব, ইতালীর স্বাধীনতা, তুরস্কের 

ওষ্ঠাগত প্রাণতা, রুশিয়ার বিস্তার, আমেরিকার গৃহবিবাদান্তে 

বিশ্ববিজয়লিপ্সা, নব্যাভ্যুদয়প্রাপ্ত-জাতিপুঞ্জের বাণিজ্য ও সাত্াজ্য- 

প্রতিযোগিতা, সকল জাতিরই প্রাচ্জগতে ভোগ ন্বত্বাধিকারের 

প্রবল প্রয়াস, এসিয়ায় ও আফ্রিকায় বৃহত্তর জান্ম্েনী, বৃহত্তর ইতালা, 

বৃহত্তর আমেরিক। ও বৃহত্তর রুশিয়। প্রতিষ্ঠার উদ্যম_-এই সকল কর্ম ও 

চিন্তা পাশ্চাত্য জগতের দেনন্দিন জীবনকে পরিচালিত করিয়াছে । (৪) 

প্রাচ্যকে গ্রাস করিবার জন্য; প্রাচীন জগতের আদর্শ, সভ্যতা, 

শিল্প ও সাআজ্যকে ধ্বংস করিবার | জন্য, পুরাতনের প্রভাব অতিভূত 

08) বিশ্বশক্তি__পৃঃ ২৫২ _২৫৪| 
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করিবার জন্য, ১৮১৫ সাল ইউরোপের হস্তে দিগ্বিজয়ের পতাকা দান 

করিয়াছিল। ইহার পর ইউরোপীয় মানব “ধরাকে সরা” জ্ঞান 
করিয়া মত্ত এরাবতের ন্ায় জগৎকে তাঙ্গিয়া চুরিয়! অগ্রসর হইল । 
কিন্তু ১৮১৫ সালই মানবজাতির একমাত্র বর্ধ নয়, উনবিংশ শতাব্দীই 

তাহার সত্যতা-প্রবাহের একমাত্র যুগ নয়। আবহমানকাল হইতে, 
বুগ যুগান্ত হইতে কত শতাব্দী আসিয়াছে, কত শতাব্দী গিয়াছে, 

কত যুগ আসিবে, কত যুগ যাইবে তাহার সংখ্যা ত কেহ করে নাই, 
তাহার প্রভাব ত কেহ গণে নাই । ১৮১৫ সালের মানব এরূপ দৃরদৃষ্টি 

লইয়া! ত কর্মে প্রবৃত্ত হয় নাই। তাই সে ১৯১৪ সালের এক অভূতপূর্ব 

অগ্রতপূর্কদ স্বপ্রাতীত, চিন্তার বহিভূতি ঘটনায় থমকিয়া দীড়াইয়! 
গিয়াছে! এই খানেই উনবিংশ শতাবীর শেষ, বিংশ শতাব্দীর 

আরম্ভ। এক নূতন যুগের সুচনা। সে যুগের ইতিহাস তবিষ্যৎ- 
বংশীয়গণ লিখিবেন, আমরা এই অধায় এইথানে শেষ করিলাম । 



দশম অধ্যায়। 
টি ক ক 

প্রাচীন কীর্তি ও কাহিনী । 

মেদ্রিনীগ্ুর জেলায় কতকগুলি প্রাচীন কার্তির নিদর্শন আছে, 

বর্তমান অধ্যায়ে আমরা সেইগুলির ও আধুনিক কয়েকটি কীর্ডির 
যথাসম্ভব পরিচয় প্রদ্ধান করিতে চেষ্টা করিব। 

সাধারণত; এ কীর্ডিগুলিকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত 
করা যায়। (১) মন্দির ও মস্জিদ, (২) ছুর্গ বা গড়, (৩) সুবৃহত 

পুক্কবিণী ও (৪) প্রস্তবমুর্তি। মেদিনীপুরের ইতিকথার সহিত উহাদের 

স্বৃতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জেলার নানাস্থানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত 

প্রাচীন কীর্তিরাশীর এ সকল ধ্বংশাঁবশেষ দর্শন করিলে হৃদয়মধ্যে 

রদ্ধাতক্তি মিশ্রিত অননুভূতপূর্ব এক অনির্কচনীয় বিচিত্র ভাবের 
উদ্দয় হয়। স্মৃতির সাগর মথিত হইয়া তরঙ্গের উপর তরঙ্ প্রহত 

হইতে থাকে। মনে হয়। এ সকল বিদীর্ণ মন্দিরের কক্ষে কক্ষে, 
জীর্ঘ দুর্গের প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে, পু্ধরিণীর সোপানে সোপানে অতীত 

কালের এক মহান আনন্দোজ্জল বাণিজ্য বিলাঁস সমৃদ্ধি সম্পন্ন 

প্রদেশের কত অলিখিত ইতিহাস, কত অকথিত কাহিনী অলক্ষিত 

অক্ষরে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে । | | 

মনে হয়, একদিন এ সকল দেবালয়ের অত্যন্তর হইতে কত শত 

তকতের অন্তরের অনন্ত প্রার্থনা আকাশ বিদীর্ণ করিয়া শূন্যে উ্থিত 

হইয়াছে! এ সকল দুর্গ প্রাঙ্গণ বিজয়গর্কোৎফুল্ল কত শত সৈনিকের 

কীর্দি ও কাহিনী। 



মেদিনীপুরের ইতিহাস-- 

$ 
্ 

? 

বাহিরীর প্রাচীন মন্দির 
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আনন্দোচ্ছাসে একদিন মুখরিত হইয়াছে! এ সকল সরসীর সোপান- 
মালা লীলাললিতগামিনী কত শত কুলবাঁলার অলক্তলাঞ্থিত চরণের মধুর 

মঞ্জীর ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে ! কত রাজা, মহারাজা, কত জ্ঞানী, 
গুণী, কর্মী একদিন এ প্রস্তর মুত্তিগুলির চরণতলে মস্তক স্পর্শ করিয়া 
ধন্য হইয়াছেন__কৃতার্থ হইয়াছেন ! আর আজ সেই গগনস্পশ্্ী মন্দির 
গুলি, সে কারুকার্য বহুল অন্টালিকা সমূহ ধরণীর ধৃলাতে পরিণত 

হইয়াছে! সে বনদেবীর দর্পণের মত অনাবিল, নীল, শীতল, স্বচ্ছ, বিশাল 
দীধিকাগুলির থগ্ডনীলিমাতুল্য জলরাশি কোথায় অন্তহিত হইয়! 
গিয়াছে! সে সুন্দর নয়নাভিরাম প্রস্তর মৃত্তিগুলির অঙ্গে ছাতা পড়ি- 

যাছে, রঙ্গ জলিয়। গিয়াছে; কাহারও মুখ তাঙ্গিয়াছে' কাহারও হাত 

ভাঙ্গিয়াছে, কাহারও পা ভাঙ্গিয়াছে! মন্দিরে এখন আর দেবতা 
নাই। ছূর্গগুলি এখন বন্জন্ত্র বাসভূমি। দীপ্িকাগুলি কৃষিক্ষেত্রে 
পরিণত হইয়াছে! প্রস্তর মৃষ্তিগুলি মুক্ত প্রাঙ্গণে অথবা বৃক্ষমূলে আশ্রয় 

প্রাপ্ত হইয়াছে। 

মেদিনীপুরের বৈতব সমূহ নির্মম কালের প্রভাবে এইরূপে স্থৃতি- 

মাত্রে পর্যবসিত হইলেও মেদিনীপুরেন্ক বিজন পল্লী ও নদী সৈকত অর্দ- 

দগ্ধ অগ্ঠি খণ্ডের ন্যায় এখনও ছু” চারিটা কীর্তি যাহা বক্ষে ধারণ করিয়া 

রাখিয়াছে তাহা হইতে উহাদের প্রাচীন সমৃদ্ধির বিশেষ পরিচয় পাওয়া 

বায় । তমলুকের র্গতীমাদেবীর মন্দির এবং কণ্ণগড়ের কীন্তিরাশি 

তৎকালীন ভাস্কর ও স্থপতিদ্রিগের- কম্মকুশলতার প্রকট পরিচায়ক। 

গড়বেতা, গগনেশ্বর, নধাগ্রাম প্রভৃতি স্থানের প্রস্তর দুর্গগুলি দেখিলে 

মনে হয় না যে, সে গুলি আমাদেরই পূর্ব পুরুষগণের কীর্তি। দীতনের 

শরশস্কা দীঘি এখনও বঙ্গদেশে অতুলনীয় । বগড়ীর কুষ্ণরাগ্রজীউর, 

কেশিয়াড়ীর সর্দমঙ্গলার, খেলাড়ের অস্বারূঢ যুগলমুত্তির ও দোরো৷ 



৩০২ মেদিনীপুরের ইতিহাস 

পরগণার মাধবমুত্তি তিনটির গঠন প্রণালী দেখিলে মোহিত হইতে হয়। 

এঁ সকল স্বতি চিহৃই মেদিনীপুরের পৃর্ব গরিমার তম্মস্ত,প! 

উপাখ্যান বহুল বাঙ্গালাদেশে প্রায় প্রত্যেক বাপারের সহিত কোন 

না কোন উপাখ্যানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মেদিনীপুরের এই 

সকল কীত্তির সঙ্গেও বহুবিধ কিংবদন্তী বিজড়িত। তন্মধ্যে কতকগুলি 

প্রতিহাসিক, কতকগুলি পৌরাণিক ও কতকগুলি নানা প্রকার অলৌ- 
কিক কাহিনীতে পূর্ণ । সে সমুদ্বা় বংশ পরস্পরাম্থগত অলৌকিক 
কাহিনীর মধ্যে কতটুকু সত্য বা মিথ্যা নিহিত আছে তাহ! সামান্য 
অনুসন্ধিংসার সহিত আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। বিজ্ঞান- 

সম্মত প্রণালীতে রচিত ইতিহাসে উহাদের কোন স্থান নাই। তবে 

ভবিষ্যতে যদি কেহ এই সকল পৌরাণিক ও অলৌকিক কাহিনীর মধা 

হইতেও কোন এঁতিহাসিক তথ্য আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন সেইজন 

ও পাঠকের কৌতুহল চরিতার্থ করিবার জন্য এ স্থানে সে কাহিনা- 
গুলিও উল্লিখিত হইল। 

মেদিনীপুর জেলার প্রাচীন কান্তি ও কাহিনীর উল্লেখ করিতে গেলে 

সর্বাগ্রে ভাআ্রলিপ্ত বা তষলুকেক্র কথা বলিতে হয়। এঁতিহাসিক 

বমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় লিখিয়াছেন, “তমলুক বাঙ্গালীর বিলুপ্ত মহিমাব 

মহাপীঠ 1” * তাম্রলিগ্ত বহুকাল হইতে বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের 

নিকট হইতেই খ্যাতি লাভ করিয়া আসিতেছে । 

রর না তীর্থ পুর্রাকালে তাত্রলিপ্ত হিুদিগরেব একটি প্রসিদ 
তীর্থস্থান ছিল। এখনও উহা একটি সিদ্ধপীঃ 

বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে । ব্রঙ্গ, পদ্ম, মৎস্য ও মার্কত্ডের প্রভৃতি 

*. মেদিনীপুর সাহিত্য সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনের স্ভাগতির অিভাবন | 

মানসী, চৈত্র। ১৩২৭, পৃঃ ১৩৭ | 



প্রান কীর্তি ও কাহিনী । ৩০৩ 

পুরাণে এবং বনু শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদিতে তাম্রলিপ্তের নাম দৃষ্ট হয় । ব্রহ্মপুরাণে 

লিখিত আছে যে, পুর্বকালে দেবাদিদেব মহাদেব দক্ষযজ্ঞে ব্রহ্মার 

তনয় প্রজাপতিকে নিহত করিলে পর ব্রহ্মহত্যা বশতঃ দক্ষ শরীর 

বিশরিষ্ট মস্তক মহাদেবের পাণি সংস্থষ্ট হইয়। যায়। মহাদেব উহা কোন 

প্রকারেই স্বীয় করপল্লব হইতে মুক্ত করিতে না পারিয়া উহা! হইতে 

নুক্ত হইবার আশায় তীর্থ যাত্রায় নিরত হন। কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত 

তীর্থ পরিভ্রমণ করিলেও দক্ষের মস্তক তীহার হস্তচ্যুত ন৷ হওয়ায় 

তিনি বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইলে, বিষু বলেন £-_ 

“অহং তে কথয়িষ্যামি যত্র নস্ততি পাতকং। 

তত্র গত্যা ক্ষণামুক্ত পাপান্তর্গো ভবিষ্তাতি ॥” 

অর্থাৎ যেখানে গমন করিলে জীব অল্পকাল মধ্যে পাপ মুক্ত হয় এবং 

সকল পাপ বিনষ্ট হয়, আপনাকে সে স্থানের কথা বলিব। এই বলিয়। 

তিনি বলিতেছেন £-_ 

“অস্তি ভারতবর্ষস্ত দক্ষিণত্যাং মহাপুরী 
তমোলিপ্তং সমাখ্যাতঃ গুঢং তীর্থং বরংবসেৎ। 
তত্ো স্নাত্বা চিরাদেব সম্যগেষ্যসি মৎ্পুরীং 

জগাম তীর্থ রাজ্জস্য দর্শনার্থং মহাশয় ॥” 

অর্থাৎ ভারতবর্ষের দক্ষিণে তমোলিপ্ত নামে মহাপুরীতে গুঢ় তীর্থ আছে । 

সেখানে ম্নান করিলে লোকে বৈকুণ্ঠে গমন করে । অতএব আপনি 

তীর্ঘরাজের দর্শনের নিমিত্ত তথায় গমন করুন| 

মহাদেব ইহ! শ্রবণ মাত্র তাঅলিপ্তে উপস্থিত হইয়া! বির কথিত 
সরসী নীরে অবগাহন করিলে দক্ষ শির তাহার হস্ত হইতে বিমুক্ত হয়। 
সেই অবধি সেই ক্ষুদ্র সরোবরটি “কপালমোচন” নামে অভিহিত হইতে 

থাকে এবং তাত্রলিপ্ত একটি প্রধান তীর্ঘস্থানে পরিগণিত হয় । অনেক 



৩০৪ | মেদিনীপুরের ইতিহাস। 

্রন্থেই তায্রলিপ্তের এ কপালমোচন সরোবরটির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া 

যায়। 'কিন্তব বহুকাল হইতে উহার অস্তিত্ব লোপ হইয়াছে। কাল- 

সহকারে রূপনারায়ণ নদের আোত প্রবাহে -উপযু'ন্ত স্থানটি বিলুপ্ত 
হইয়াছে । কিন্তু এখনও প্রতিবর্ষে বারুণী স্থান উপলক্ষে বহু সংখক 

নরনারী উক্ত স্থানটির সন্ধান করিভে না পারিয়া বর্গভীমা দেবীর 

মন্দিরের পাদদেশস্থ নদ সলিলে অবগাহনাদি পুণ্যকার্ধ্য সম্পাদন করিয়া 
থাকে। তমলুকে প্রতি বংসর মকর সংক্রান্তী, মাথীপূপিম! মহাবিযুব 

সংক্রান্তি এবং অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে মেলা হয় এবং এ উপলক্ষে বহু 

যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে । 

শ্বেতান্বর জৈনদিগের একখানি প্রাচীন প্রধান ধর্মগ্রন্থ ভগবতী 

স্ত্রে একটি বৃত্তান্ত আছে £- 

“ইহৈব জংবুদ্দীবে দ্দীবে ভরহে বাঁ। তামলিতী 

রা নামং 'নগরী হোথা তথুণং তামলিতীএ নয়রীএ 

| তামলী নামং মোরিয় পুত্তে গাহাবই হোত্বা।” 

অর্থাৎ এই জন্দ্বীপে ভারতবর্ষে তামলিত্বী নামক নগরী ছিল, সেই 

নগরে তামলী নামক মোরিয় বংশীয় গৃহপতি ছিল। এঁতিহাসিক 

রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, “সংস্কৃত মৌধ্য শকের 

পালি ও প্রাকৃত আকার মোরিয়, এবং মযুর শব্দের পালি ও প্রারত 

আকার মোর। বিষণ, পুরাণের টীকায় মৌধ্য শব্দের বাপি লেখা 

হইয়াছে, মুরার অপতা, অর্থাৎ চন্দরগুপ্ত মৌর্য যুরা নামী দাঁসীর পুত্র 

বলিয়া মৌর্য নামে পরিচিত ছিলেন । চন্দ্রগ্প্ত মৌধ্য যেই হউন, 

পাজি মহাপরিনিব্বাণ শ্ুত্রে দেখা যায়, পিপফলিবন নামক স্থানে 

মোরিয় নামক ক্ষত্রিয়গণ ছিল. তাহারা শাক্যমুনির চিতাতন্মের এক 

হিন্বা৷ পাঁইয়া তাহার উপর স্ত,প প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল । ভগবতী স্তরের 



প্রাচীন কীর্তি ও কাহিনী । ৩০৫ 

তাঁলীর আখ্যায়িকা সপ্রমাণ কনে প্রাচীন তামলিত্তী নগরীতেও 

মোরিয় বংশীয় গুহস্থের বসবাস ছিল। এতদ্দেশের প্রচলিত একটি 
জনক্রতিও এই মত সমর্থন করে। জনশ্রুতিটি এই-_-ময়ূরধবজ নামক 

তমলুকের একজন রাঁজা ছিলেন। এই মযুরবংশীর গরুড়ধবজ নামক 

একজন বাঁজা বর্গভীম! দেবীর মন্দির নিম্মীণ করিয়াছিলেন । পুরাণে 

এবং যুদ্রারাক্ষদ নাটকে চন্জ্রগুপ্ত মৌধধ্য শূদ্র বলিয়া পরিচিত। কিন্তু 

বৌদ্ধগ্রন্থে তিনি মোরিয় বংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া কিত হইয়াছেন । 

যদি বৌদ্ধ মতই ঠিক হয় তবে পাটলীপুত্রের মৌর্য রাজবংশের 
সহিত তাষলিতীর 'মোরিয়-পুজণগণের সন্ঙ্ধও অনুমান করা যাইতে 

পারে ।” * 

তমলুকের বর্গভীমা দেবীর নামও অনেক প্রাচীন গ্রন্থাদিতে দুষ্ট 
হয়। কাহীর দ্বারা এবং কতদিন হইল যে এ মুষ্ভিটি স্থাপিত হই- 

যাছে তাহা সঠিক বল! যায় না। বর্গতীমা দেবীর 

প্রকাশ সম্বন্ধে এ প্রদেশে তিনটি 'কম্বদন্তী প্রচলিত 

আছে । “তমলুকের প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ' নামক গ্রন্থে আছে__ 

“নরপতি তামধ্বজের (কেহ কেহ বলেন গরুড়ধ্বজের ।* ) নিয়োজিত 

ধীবর পরী প্রত্যহ রাজ সংসারে মৎস্ত প্রদান করিয়া আসিত। সে 

একদিন বন মধ্যস্থ একটি সংকীর্ণ পথে রাঁজবাটীতে মৎস্য লইয়া যাইতে- 

ছিল, দেখিল, পার্খে একটি ক্ষুদ্রায়তন বাবিপূর্ণ গর্ভ রহিয়াছে । তাহাদের 

জাতীয় স্বতাবানুসারে তাহা হইতে কিয়ৎপরিমাণ সলিল গ্রহণ করিয়া 

মতস্তের উপর বিকীর্ণ করিলে মুত মৎ্স্ত জীবনপ্রাপ্ত হইল। ক্রমে এই 

৯ মেদিনীপুর সাহিত্য সশ্িলনের অষ্টম অধিবেশনের সভাপতির খুভিভাবণ | 

যানসী- চৈত্র, ১৩২৭, পৃষ্ঠা ১৪২ । 
1 13180006 (926065617811078007620 352. 

বর্ণভীমা দেবা । 

০ 
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বার্তা নরপতির কর্ণগোচর হইলে তিনি এঁকদিন তাহা দর্শন করিতে 

অভিলাষ করেন। পরে তিনি একদিন ধীবরীর সমভিব্যাহারে উপস্থিত 
হইয়া দেখেন যে, তত্প্রদশিত স্থলে একটি বেদী ও তদুপরি প্রস্তরময়ী 

দেবীযুত্তি রহিয়াছেন। তাতধ্বজ সেই সময় হইতে তাহার পূজাদির 
ব্যবস্থা করিয়া দেন |” 

কেহ কেহ বলেন যে, কৈবর্ত রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কালভূঁঞা. 

কর্তৃক এই দেবীধৃষ্টি প্রতিষ্টিতা হইয়াছিলেন। তমলুকের রাজাসন 

প্রাপ্ত হইয়া তিনি এই দেবীমৃত্তি নির্মাণ করাইয়া প্রতিষ্ঠা করেন। 

হাণ্টার সাহেব তাহার 508090081 4১6০0900 01 13678881” নামক 

গ্রন্থে আর একটি কিম্বদস্তীর উল্লেখ করিয়াছেন । তিনি লিখিয়াছেন যে, 

ধনপতি বণিক বাণিজ্যার্থে সিংহল গমন কালীন তমলুকে আগমন 

করিয়াছিলেন। তিনি এইস্থানে অবস্থানকালে জনৈক ব্যক্তির হস্তে 

স্বর্ণের ভূঙ্গার দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, দে কোথা হইতে 

উহা। প্রাপ্ত হইয়াছে । তাহাতে সে ব্যক্তি বলে যে, নগর নিকটন্থ জঙ্গল 

মধ্যে একটি কুণ্ড আছে, "াহাতে পিন্তলের দ্রব্য ডুবাইতে স্বর্ণময় হইয়া 

গিষ়্াছে। তাহা শ্রবণ করিয়! ধনপতি এ স্থানের বাজারের সমস্ত দ্রব্য 

ক্র করিয়া সেই কুণ্ডের জলে ডুবাইলে সে গুলি স্বর্ণময় হইয়া যায়। 

তিনি পেই সমস্ত দ্রব্য লইয়া! পিংহলে গমন করেন ও তথায় সে গুলি 

বিক্র্ন করিয়। প্রচুর অর্থ প্রাপ্ত হন। বাড়ী প্রত্যাগমন কালীন্ ধনপতি 
সেই স্থ্বনে পুনরায় আসিয়া বর্গভীমা দেবীর প্রতিষ্ঠা ও মন্দির নির্মাণ 

করিয়! দিয়া ফান। | 

বর্গতীমা দেবীর প্রকাশ সম্বদ্ধে এই সকল কিন্দস্তীর আলোচন৷ 
করিয়া হাণ্টার সাহেব তাহার 01153, নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, 
পুরীতে জগন্নাথ দেবের প্রকাশ হওয়া সম্বন্ধে যেরূপ কাহিনী প্রচলিত 
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আছে ইহাও প্রায় সেই জাতীয়। প্রতেদের মধ্যে এই যে, জগন্নাথ 

দেব উড়িষ্যার জঙ্গল মধ্যে প্রকাশ হওয়ায় দে দেশের লোকের মনের 

তাব ও আচার-ব্যবহারানুসারে একরূপ গল্প রচনা করা হইয়াছে, আর 

তমলুক সমুদ্রকুলবর্তী বন্দর হওয়া প্রযুক্ত এখানকার লোকের ভাব ও 

স্ানের অবস্থান্রুসারে এখানকার গল্প অন্তরূপে স্যষ্ট হইয়াছে । জগন্নাথ 

দেব জঙ্গলের দেবত৷ ছিলেন, সেইজন্য তাঁহাকে এক ব্যাধের বাড়ীতে 

পাওয়া গিয়াছিল, আর তমলুকের বর্গতীমা দেবীকে এক ধীবরী 

আবিষ্কার করিয়াছিল। জগন্াথ দেবের মুত্তি কাষ্ঠের এবং তীমাঁদেবীর 
ৃত্তি প্রস্তর নির্মিত। প্রথমতঃ উতয়কে নীচ জাতীয় লৌকে গোপনে 

পূজা করিত, তাহার পর উহা ধনীদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নুতন 

আবিষ্কৃত দেবতাদ্বয়কে দেখিবার জন্য যখন বহছুদুর হইতে যাত্রী 
আসিতে লাগিল তখন ব্রাঙ্গণগণও আপনাপন পুঁথি বাহির করিয়া 

নানাপ্রকার গল্প প্রকাশ করিতে লাগিলেন । 

বর্গভীম! দেবীর মূর্তি একথানি প্রস্তরে সন্ভুখ ভাগ খোদিত করিয়া 

বাহির করা হইয়াছে । “তমনুক ইতিহাস” লেখক শ্রীযুক্ত ত্রেলো ক্যনাথ 
রক্ষিত মহাঁশয় লিখিয়াছেন, “এইরূপ প্রস্তরে কতকাংশ খোদিত 

মূর্তি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা উগ্রতারা মূর্তির অনুরূপ। 

ইহার ধ্যান ও পৃজাদি যোগিনী-তন্ এবং নীল-তন্ান্ুারে হইয়া থাকে ।” 

রাজপ্রদত্ত ভূমির উপন্বত্ব হইতে ইহার সেবাদি নির্বাহ হম্ব। বর্গভীমা 
বহুকাল হইতে এদেশে একটি জাগ্রত দেবী বলিয়া পৃজিতা হইতেছেন। 
কথিত আছে, ছুরস্ত কালাপাহাড় যখন উড়িষ্যা বিজয় বাসনায় | 

অগণিত ষবন সৈন্ত সমভিব্যাহারে এ দের মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন, 
তখন তিনিও এই দেবীকে দর্শন করিয়া অত্যন্ত প্রীত হ'ন এবং পারসী 
ভাষায় একখানি, দলীল লিখিয়া দিয়া যান। সেই দলীল এখনও 
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দেবীর পৃজকদিগের নিকট আছে। তাহারা উহাকে 'বাদৃসাহী- 
পঞ্জ নামে পরিচয় দিয়! থাকেন । দুর্দান্ত মহারাষ্্ীয়গণও এই দেবীকে 

বিশেষ তক্তি ও শদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। যে সময় হৃদয়হীন বর্গীসৈন্য 

নিয়বঙ্গ লুনে পরিব্যাপ্ত ছিল, সে সময় ভাহাঁরাও তমলুকের কোন 

প্রকার অনিষ্ট করা দূরে থাকুক বরং যোড়শোপচারে দেবীর পূজা 

করতঃ বহুমুল্য রত্বালঙ্কারে দেবীকে ভূষিতা করিয়াছিলেন। 

বর্গতীমা দেবী একান্ন পীঠের অন্তর্গত না হইলেও এখানেও নিদিদট 

সীমার মধ্যে ( উত্তরে পায়রাটুঙ্গী খাল, পৃর্কে রূপনারায়ণ নদ, দক্ষিণে 

শঙ্কর আড়া খাল, পশ্চিমে গড় মরিচা খাল ।) ছুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, 

বাসন্তী, রটন্তী প্রভৃতি পুজা আবহমানকাল হইতে নিষিদ্ধ হইয়া আসি- 

তেছে। সেই কারণে এখনও কেহই উক্ত সীমার মধ্যে এ সকল 

পূজা করেন নাই। সকলেই বর্গতীমা দেবীর নিকটে আপনাপন 

পৃজা দরিয়া থাকেন । যাহারা প্রতিমা করিয়া এ সকল পুজা করিতে 

ইচ্ছা করেন, তাহার উক্ত সীমার বাহিরে গিয়াই তাহ] করিয়। থাকেন । 

বর্থভীষা দেবীর মন্দিরটি তমলুকের একটি প্রাচীন কীন্তি। 

এই মন্দিরটির অপৃব্ব শিল্পনৈপুণ্য দেখিয়া সাধারণ লোকে উহাকে 

দেবশিল্পী বিশ্বকন্মীর নিম্মিত বলিয়। জল্পনা কল্পন। করিয়া থাকে । কত 

দিন হইল কাহার "দ্বারা যে উহা নির্ষিত 

হইয়াছিল তাঁহার কোন বিশ্বাবোগ্য প্রমাণ নাই। 

মন্দিরটির বাহিরের গঠঃনপ্রণালী উড়িষ্যা অঞ্চলের মন্দিরের স্টায় 

হইলেও ভিতরের গঠন বৌদ্ধবিহারের সদৃশ এবং অনেকাংশে বুদ্ধ- 
গয়ার মন্দিরের অনুরূপ। * প্রবেশ দ্বারের সম্ুথে প্রধান বা 

মূল বিহারের অনুকরণে একটি ক্ষুদ্র বিহার রহিয়াছে। তুষ্ট অনুমিত 
সি শীল শাশ্শিতি শি শ্টাাশীপাপিশপীশিশশীিশীশীসপীশি লী পেপসি পপ সপ সপ পপ ৪ এসপি পা পপ 

" তমলুকের ইতিহাস_জৈলোকা/নাথ রক্ষিত-_পৃঃ ১৮-১০৯। 

বর্ণভীঘার মন্দির । 



প্রাচীন কীর্তি ও কাহিনী । ৩০৯ 

হয়, এরপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিহার অন্যান্য দিকেও ছিল; সম্ভবতঃ প্রধান 

বিহারে বসিয়া আচার্য শিষ্যগণকে ভগবান বুদ্ধদেবের যুখপদ্মবিনিঃস্থত 

উপদেশ প্রদান করিতেন, আর এ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিহারে শিষ্যগণ 

একা একা থাকিয়া নিক্জঈনে উপাপন। করিতেন। 'প্রত্রতত্ববিদগণ 

অনুমান করেন যে, পরবন্তিকালে বৌদ্ধধন্ম বিলুপ্ত হইলে বৌদ্ধদের 

পরিত্যক্ত বিহার হিন্দুগণ অধিকার করিয়া উহাকে দেব"মন্দিররূপে 

নিশ্মীণ করিয়া লইয়াছিলেন। বর্গতামার মন্দিরটির সঙ্গে চালুক্য 

বংশীয়দিগের প্রতিষ্ঠিত পৃর্বোক্ত হারিতী দেবীর মন্দিরের কোন 

সন্বন্ধও আছে কিনা বলা যায় না। ২ 

বর্গভীষার মণ্দিরটি একটি উচ্চ বেদীর উপর সংস্থাপিত। যে 

স্থানে মন্দির প্রন্তত করা হইয়াছে সেই স্থান প্রকাগড প্রকাণ্ড কাষ্ঠ 

দ্বারা ভিত্তিমূল প্রস্তত করিয়া তদুপরি প্রস্তর ও ইঞ্টক দ্বার! গাথিয়! 
ত্রিশ ফিট উচ্চ বু্িয়াদ করা হয়। এই বুনিয়াদের উপর নয় ফিট 

ভিত বিশিষ্ট তেহারা প্রাচীর প্রস্তত পুর্বক বাট ফিট উচ্চ করিয়া 
খিলানাকারে গোল ছাদ বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর দ্বারা আবৃত করা হইয়াছে । 

মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলে বোধ হয় যে, প্রথমে উহা! একখানি প্রকাণ্ড 

শ্বেত প্রস্তর খণ্ড হইতে খুদিয়া নিন্দমাণ করা হইয়াছিল, অৎপরে 

চতুদ্দিকে ইঞ্টক দ্বারা গাঁথিয়া দেওয়া হইয়াছে ভিতরের প্রস্তর মন্দিরের 
শোভা অতি সুন্দর । খাজ করিয়৷ প্রাস্তর খোদাই কর! হইয়াছে বলিয়! 

শোভা আরও খুলিয়াছে। কোথাও জোড় আছে কিনা বোঝা 
যায় না। 

মূল মন্দিরের ঠিক সম্মুধে যজ্ঞ মন্দির নামে আর একটি মন্দির 

আছে। সেটী পুর্ব মন্দির.হইতে অপেক্ষাকৃত ছোট ও পরবন্তিকালে 

নিশ্মিত। কথিত আছে যে, একটি পতি পুভ্রনিহীন। বৃদ্ধ। সুতা প্রস্তত 



৩১০ মেদিনীপুরের হাতহাস। 

ব্যবসায় দ্বারা যে অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তদ্দারাই এই মন্দিরটি 

নিম্মীণ করিয়া দিয়াছিলেন । এই দুইটি মন্দির একটি খিলান দ্বার সংখো- 

জিত ; সেই খিলানটি 'জগমোহন'লামে পরিচিত। এতত্তিন্ন যজ্ঞমন্দিরের 
সম্মুথে বলিদান ও যাঞাদি হইবার জন্য “নাট্যমন্দির' নামে ছাদ 

বিশিষ্ট একটি দালান আছে। উহারই সম্ুথে দেউড়ী ও নহবৎথানা। 

মন্দিরের দাঁক্ষণ দিকে পাকশালা ও অধিকারীদিগের থাকিবার 

গৃহাদি আছে এবং উত্তর দিকে একটি কুণ্ড বা পুষ্করিণী 'আছে। 
দেবীর বেদীর নিয়ে সোপানাবলার ভতরে ভূতনাথ ভৈরব আছেন। 

তমনুকের নিকট পর্ধতাদি কিছুই নাই, আর তৎকালে এখনকার 

মত রেল ষ্টামারের সুবিধাও ছিল না। এরূপ অবস্থায় বহুদূর হইতে 

প্রস্তরাদি আনাইয়া এরূপ সুবৃহৎ মন্দির নিশ্মাণ করা তৎকালীন 

শি্নৈপুণ্যের যথেষ্ট পরিচায়ক। প্রত্বতত্ববিদ হাণ্টার সাহেব ইহার 

শিল্পনৈপুণ্যের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন এবং *্ইহাকে একটি অতি 

প্রাচীন কান্তি বলিয়া (নর্দেশ করিয়াছেন। * রাচ্ছেন্ট্রলাল মিরর, 

রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ পঞ্ডিতগণও এঁ মতাবলম্বী 

তমলুকের জিষ্ণুহরি দেবতা ধন্বন্ধে এইরূপ কিন্বদস্তী যে, উহ 

নরনারায়ণরূপী কৃষ্ণার্জুনের যুগলযুত্তি। তাম্রলিপ্তের প্রাচীন রাজা 

পরম বৈষ্ণব রাজা ময়ুরধবজ রুষ্ণাজ্ভুনের তাম্রলিণ্ডে আগমন ঘটনা 

চিরম্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য তাঁহাদের এ 

যুগলমৃ্তি নিশ্াণ করিয়া স্বীয় রাজধানীতে 

প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। রাজা ময়ূরধবজের সময়ে নির্মিত প্রাচীন 

মন্দিরটি রূপনারায়ণ নদের গর্ভশ্তাৎ হওয়ায় প্রায় পাঁচ শত বৎসর 

হইল এক গ্রোপাঙ্গনা জিফুহরির বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ, করিয়া 

জিফ্ুহরি মুত্তি। 

শার্শা 

৩ 5901507091 তিনি ০ 13652থ, 01 টি ১. 65. 



প্রাচীন কীর্তি ও কাহিনী । ৩১১ 

দিয়াছিলেন। জিষ্ণহরির সেবা পুজার জন্য তমলুকের রাজারা 
যথেষ্ট পরিমাণ তৃসম্পত্তি অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। | 

তমলুকের গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মন্দির চৈতন্যদেবের অন্যতম অনুচর 
বাসুদেব ঘোষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । তিনি জীবনের অধিকাংশ 

কাল ধর্মপ্রচার উপলক্ষে এই প্রদেশে অতিবাহিত 

করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের অন্তর্ধান হইলে 

বাসুদেব অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া! তমলুকে মহাপ্রভুর মৃত্তি নির্মাণ 

করাইয়া শোকের কথঞ্চিৎ সাম্্বনা করেন। কিছুদিন পরে তীয় 

শিষ্য মাধবী দাসের হস্তে সেবাদ্দির ভার অর্পণ করিয়া তিনি তীর্ষপর্ধ্যটনে 

গমন করেন । . তমলুক, ময়না, সুজামুঠা প্রতৃতি স্থানের ভূম্বামিগণ 

গৌরাঙ্গ মহা প্রভুর সেবাদির জগ্ বিস্তর ভূসম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। 
ধর সকল সম্পত্তির উপস্বত্ব হইতে মহাপ্রভুর সেবাদি সুচারুরূপে 

নির্বাহ হইতেছে । 

তমলুকে “খাটপুকুর' নামে একটি প্রাচীন পুষ্করিণী আছে । প্রবাদ, 

রাজা তাত্রধ্জ এই সরোবরটি খনন করাইয়া তন্মধ্যে মন্দির প্রস্তুত 

করতঃ পরিবারবর্গ সমভিব্যাহারে প্রতিষ্ঠা করিতে- 

খাট পুকুর। ছিলেন, এমন সময়ে অকম্মাৎ বারিরাশি উতিত 
হইয়া তাহাদিগকে নিমজ্জিত করিয়া ফেলে, এ মন্দিরের বর্তমান চুড়াটি 
লোকের মনে এই সংস্কারকে দৃ়ীতৃত করিয়া তুলিয়াছে। ফলতঃ 

অনুধাবন করিয়! দেখিলে বোধ হয় যে, এই পুষ্কশ্নিণীটি প্রতিষ্ঠা কালীন 

সাধারণের আচরিত বিম্বদ্ড দ্বারা প্রতিষ্ঠাকার্য্য সমাধা ন1 করিয়া 
একটি মন্দির ব। স্তস্ত দ্বারা উহ! সম্পন্ন করা হইয়াছিল। অনেক 

পুরাতন পুষ্করিণীতেই এইরূপ দেখা যায়। 

|. ধনেতা যোপানীর পাট, বলিয়া একখানি প্রন্ধয়কে বহুকালাবধি 

গৌরাঙ্গ মহা প্র | 



৩১২ মেদিনাপুরের ইতিহাস । 

'তমলুকের রজকেরা সংক্রাপ্তিদিবসে পূজা্দি করিয়া আসিতেছে। 

এইরূপ কিন্বদত্তী, চম্পাই নিবাসী চাদসদাগরের 

নববিবাহিতা৷ পুত্রবধূ বেহুলা বিবাহ রজনীতে 

ফণীদংশনে মৃত্যু হওয়ায় মৃত পতির শবকে তেলা সংযোগে অসংখ্য 

গ্রাম ও নদী পার হইয়া এই স্থানে আনয়ন করিয়াছিলেন । এখানে 

নেতা নামী কোন রজকপত্বী দেবতাদিগের বস্ত্রাদি ধৌত করিত) 

বণিক কামিনী তাহার আশ্রয়ে থাকিয়া তাহারই সাহায্যে দেবতাদিগকে 

সন্তষ্ঠ করিয়৷ আপনার পতি ও তদীয় অন্যান্য সহোদরগণকে পুনঃ- 

জীবিত করিয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিরাছিলেন। কিন্তু 'মনসার 

ভাষাণ নামক পুস্তকে এই ঘটনা ত্রিবেণীর নিকটে কোন স্থানে হইয়া 

ছিল বিয়া উল্লেখ আাছে। পণ্ডিত রামগতি ন্ঠায়রত্ব মহাশয় তাহার 

বাঙ্গালা ভাবা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব" নামক গ্রন্থেও লিখিয়াছেন যে, 

অগ্যাপি ত্রিবেণীর বাধা ঘাটের কিঞ্চিৎ উত্তরে “নেতা ধোপানীর পুকুর? 

নামে একটি পুষ্করিণী আছে। আমাদের অনুমান, তমলুকের সহিত 

উক্ত ঘটনার কোন বিশেষ সন্বন্ধ নাই; তমলুকের নেতা ধোপানীর 

পাট খানি কেবল নেতার প্রতি তক্তির চিহ্ন বলিয়াই বোধ হয়। 

নেতা ধোপানীর পাট। 

তমলুকের বর্তমান সবডিতিজন্ত।ল্ আফিসের অনতিদূরে থাট 

পুকুরের পূর্বদিকে বাঙ্গালার ভলাট্টিয়ার সৈশ্যদলের লেপ টেষ্চাণ্ট 

ও?হারা সাহেবের (15506602100 15387105 

লেপ-টেন্যাপ্ট €)/ 17812 01 0068 500 13810621107) একটি 
গ'হারার সমাধ। ূ রি 

সমাধিস্তস্ত আছে। কোম্পানীর আমলে উড়িষা- 

বিজয় ও সাঁওতাল বিদ্রোহ নিবারণের জন্য কোম্পানীর সৈম্যপামস্তাদি 

কলিকাতা হইতে এর্ণবধানে তমলুকে পৌছিয়া লালদিঘী নামক 
পুষ্করিণীর নিকট দুই এক দিন ছাউনী করিয়া থাকিত। পরে তাহারা 



প্রাচীন কীর্তি ও কাহিনী । ৩১৩ 

স্থলপথে মেদিনীপুর দিয়! গন্তব্যস্থানে যাতায়াত করিত। ট্ররূপ এক 

সৈশ্ঠদল এস্থানে অবস্থান কালীন ১৭৯৩ খুষ্টাবের ৬ই অক্টোবর লেপৃ্টে- 

শ্টাণ্ট ও'হারার মৃত্যু হওয়ায় উক্ত স্থানে তাহাকে সমাহিত করা 

হইয়াছিল। ২৭ বৎসর বয়সে তাহার মৃত্যু হয়। 

বৌদ্ধমুগে তমলুকে রাজ্যের প্রধান সঙ্বারাম ছিল; এতদ্বযতীত এই 

জেলার অন্তর্গত ময়না, দাতন ও বাহিরীতেও এক একটি সঙ্ঘারাম ছিল 
বলিয়া বোধ হয়। ময়নাগড়ে বৌদ্ধ নরপতি লাউ- 

সেনের রাজধানী ছিল । ময়নার নিকটবত্তী বৃন্দা- 

ধনচকে এক ধশ্মঠাকুর আছেন, তাহাকে অনেকে লাউসেনের প্রতিষিত 

বলিয়া থাকেন। ময়নাগড় এখনও ধশ্মপুজার প্রধান পীঠস্থান বলিয়া 
পারচিত। মহামহোপাধ্যার পঙ্ডিত হরপ্রপাদ শাস্ত্রী মহাশয় সিদ্ধান্ত 

করিয়াছেন যে. আমাদের দেশের ধর্মপূজা বৌদ্ধধশ্মবের রূপান্তর মাত্র ; 
বুদ্ধদেবই পশ্চিমবঙ্গে ধর্মনামে পূজা পাইতেছেন। বৌদ্ধদের শৃন্যবাদের 
উপর ধশ্ম্দেবের পৌরাণিক আখ্যান প্রতিষ্ঠিত, সে কথা পূর্বে 

উল্লিখিত হইরাছে। | 

ময়না রাজবংশের প্রতিষ্ঠিত গড়টি এ প্রদেশের একটি প্রাচীন 
কীন্তি। এ গড়টি এক সময় সুদৃঢ় ও ছুরাক্রম্য ছিল। গড়টি বাহির 
গড় ও ভিতর গড় নামে ছুই তাঁগে বিভক্ত । ভিতর গড়ের পরিমাণ ফল 

৫/৬২.৫০ বর্গফিট। উহার চতুদ্দিকে যে পরিখাটি 
আছে তাহার প্রত্যেক পার্খের দৈর্ঘ্য সাতশত 

ফিটেরও অধিক । এ পরিখাটির বাহিরেই বাহির-গড়। এই বাহির- 
গড়টিকে চতুদ্দিকে বেষ্টন করিয়া অন্ত যে পরিখাটি আছে উহার 
প্রতি পার্খের দৈর্ঘ্য প্রায় চৌদ্দশত ফিট। উভয় পরিধাই প্রস্থ প্রায় দেড় 

শত ফিট এবং এখনও আষাঢ় শ্রাবণ মাসে ভিতরের পরিথাতে ৭৮ হাত 

ময়নার ধশ্মঠাকুর | 

মন়না-গড়। 



৩১৪ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 

এবং বাহিরের পরিখাতে £। ৫ হাত জল থাকে । বাহির-গড়ের 

পশ্চিম ও অগ্রিকোণে প্রবেশ-দ্বার । ভিতর গড়ের চতুদ্দিকে প্রথম 
পরিখাটির পার্খ দিয়া কাট! বাঁশের ঝাড় পরস্পর এরূপ নিরন্ধ,ভাবে 
সংলগ্ন ও জড়িত হইয়া রোপিত ছিল যে; উহার মধ্য দিয়া মানুষের 

যাতায়াত দূরের কথা; তীরও প্রবেশ করিতে পারিত না। পুৰের 

ছুটিই পরিখা গ্রতভীর জলে এবং বহুসংখ্যক কুস্তীরে পরিপৃণ থাকায় 
কাহাওও উহা। সন্তরণপুর্ব্বক পার হইবারও উপায় ছিল না। ভিতর গড়ে 

রাজা সপরিবারে বাস করিতেন এরং বাহির-গড়ে সৈন্য ও রাজকন্ম- 

চারিগণ থাকিতেন। মহারাষ্টরীয়দিগের উপদ্রবের সময় অনেকেই এই 

স্কানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে নিরাপদ মনে কর্রিতেন। 

কোম্পানীর প্রথম আমলের অনেক চিঠী পত্রে ময়নাগড়ের উল্লেখ 

দেখিতে পাওয়া যায়। | 

যহিযাঁদল থানার মধ্যে মহিষাদল রাজবংশের কয়েকটি কীন্তি আছে। 

তন্মধ্যে রাণী জানকীদেবাব প্রতিষ্ঠিত ১৭৭৮ খুষ্টাব্দে নাম্মত মাহ্ষা- 

দলের নবরত্র মন্দির, ১৭৮৮ সালে নান্মত রাম- 

বাগের রামজীউ মন্দির ও দেউলপোতা গ্রামের 

গোপানাথের মন্দিরটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । মাহষা- 

দলের স্থাবখ্যাত সপ্তদশচুড়ক সমস্থিত বৃহৎ দারুময় রথটী রাঞ্জা মতি- 

লালের কাঁত্তি। মহিষাদলের এই রথোৎসব মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন 

হইয়া থাকে এবং তদৃপলক্ষে বহু অর্থ ব্যয় ও বহু লোকের সমাগম 

হইয়া থাকে। মহি্ষাদলেক রাস-মণগ্ুপ এবং সিংহবাহিনীদেবী ও 

দধিবামন নামক বিগ্রহ রাণী ইন্দ্রাণী দেবীর সময় প্রতিষ্ঠিত 

হইয়াছিল। | 

নন্দীগ্রাম থানার অন্তর্গত রায়পাড়া গ্রামের মহাদেবের মন্দিরটিও 

মতিবাদল- 

পাঞ্জবংশের কীতি। 



প্রাচীন কীর্তি ও কাহিনী। ৩১৫ 

একটি প্রচীন কীত্তি। এই মহাদেবের প্রকাশ সন্বন্ধেও নানাপ্রকার 

কিন্বদস্তী আছে। জনপ্রবাদ, এক সময়ে এই মন্দির 

পার্থেই সমুদ্র ছিল। ধনপতি বণিক সিংহল যাই- 

বার সময় এই পথেই গিয়াছিলেন এবং তাহার 

প্রদত্ত অর্থেই এই মন্দিরটি নির্মিত হইয়াছিল । মন্দিরটি জীণ হইয়া 

যাওয়ায় প্রায় ৭০৮০ বৎসর হইল জরনারায়ণ গিরি নামক স্থানীয় 

দ্রনৈক ভূম্যধিকাঁরী উহার সংস্কার করিয়া দিয়াছিলেন। তারকেশ্বরের 
মোহস্তের সম্প্রদায়ভূক্ত জনৈক মোহস্ত কর্তক এই মহাদেবের সেবা 

পুজাদি নির্বাহ হইয়া থাকে। ইহার অনেক ভূসম্পত্তি আছে। প্রতি 
বৎসর শিব-চতুদ্দশীর সময় এখানে একটি মেল। হয়; সে সময় এস্থলে 

সহত্র সহত্র লোকের সমাগম হইয়া থাকে । 
নন্দীগ্রামের জানকীনাথের সুবৃহতৎ মন্দিরটি ১৮০৩ খুষ্টাব্দে মহিযা- 

দলের অন্ততম রাজ! আনন্দলালের সহধর্মিণী পূর্বোক্ত রাণী জানকীর্দেবী 
কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াঁছল। এই মন্দিরে অতিথি অভ্যাগতর আহারের 

বিশেষ ব্যবস্থা আছে। নন্দীগ্রাম থানার অন্তর্গত বাশুলিচক গ্রামে 

হলদী নদীর তীরে বাশুলী দেবী নামে একটী প্রাচীন দেবীও আছেন। 

স্থতাহাটা থানার দোরো' পরগণায় মাধব, সাগরমাধব ও নীলমাধব 

নামে তিনটি অতি প্রাচীন প্রস্তর মূত্তি আছে। নীল প্রস্তরে নির্মিত 

স্ুবৃহৎ মুগ্তিগুলির গঠন প্রণালী দেখিলে আশ্চর্য্যা- 

রর চি ॥ দ্বিত হইতে হয়। কত যুগ হইল যৃত্তিগুলি নির্মিত 

_ হইয়াছে, কালের কঠোর হস্ত উহাদের গাত্রে কত 

অত্যাচার করিয়া গিয়াছে, তথাপি মুত্তিগুলি দেখিলে মনে হয় যেন শিল্পী 

সগ্ভঃ সগ্ধঃ উহাদের নির্মাণ কাধ্য শেষ করিয়! গিয়াছেন। উহাদের 

প্রকাশ সম্বদ্ধেও অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। কিন্তু গুলিষে 

নন্দীগ্রাম ও 

রায়পাড়ার মন্দির । 



৩১৬ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 

বৌদ্ধযুগের যৃত্তি তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। দেভোগের 
নবরত্ব ও দীর্ঘিকা মাজনামুঠার জমিদার প্রাতঃম্মরণীয় রাজা যাঁদবরাম 

রায়ের পুত্রবধূ রাজা কুমারনারায়ণের পত্রী রাণী সুগন্ধ! কর্তৃক অষ্টাদশ 

শতাব্দীর শেষভাগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । 

ঘাটাল মহকুমার, মধ্যে চন্দ্রকোণ। বিশেষ প্রাচীন স্থান। হিন্দু- 

রাজত্বে ভানদেশের মধ্যে চন্ত্রকোণা একটি প্রধান ও প্রসিদ্ধ নগর 

ছিল, সে কথা পুব্বে বলিয়াছি। ১৬৭* খুষ্টাবে 
অস্কিত ভ্যালেপ্টীনের মাঁনচিত্রেও চন্দ্রকোণা 

(51808670008 ) শিলাবতী নদীর তীরবর্তী একটি 

দহাছশ'5 নগর বলিয়। চিত্রিত হইয়াছে। হিন্দু রাজাদের অনেক 

কীত্তিই এই স্থানে ছিল। কথিত আছে, সে সময় চন্দ্রকোণা সহরে 

বাহান্লটি বাজার ছিল। কিন্তু এখন আর তাহার সে শ্রী সম্পদ নাই । 

চন্দ্রকোণার গৌরবচিহ্ন প্রায় সমস্তই অন্তহিত হইয়াছে । বর্তমানে 
কেবল কতকগুলি প্রস্তর-স্ত,প ও পরবন্তিকালে নির্িত দু'চারিটি মন্দির 

বক্ষে ধারণ কারয় চন্দ্রকোণা আপনার অতীত-গৌরবের পরিচয় 

প্রদ্দান করিতেছে । 

চন্দ্রকোণার রাজাদিগের দেবতা ও ধর্মের প্রতি বিশেষ ভক্তি ছিল। 

তাহার! এ স্থানে অনেক দেবমৃত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন দ্বাদশদ্বারী 

গড় নাষে তাহাদের প্রাচীন দুর্গটীর তগ্রাবশেষ 

অগ্ঠাপি যেস্থানে দৃষ্ট হয়, উহারই অনতিদুরে তাহা- 

দেরই প্রতিষ্ঠিত মল্লেশ্বর ও উজন্নাথ নামে ছুইটি 
শিবলিঙ্গ এখনও রহিয়াছেন। এইরূপ কিন্বদস্তী, মুসলমান সেনাপতি 

কালাপাহাড় যখন প্রবল পরাক্রমে উড়িয্তা বিজয় করিতে যাইতে- 

ছিলেন, যখন সেই বিধন্্ী সেনাপতি হিন্দু দেবদেবীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ 

ঘাটাল মহকুমার 

চল্জররকোণ! সহর | 

মল্লেশ্বর ও উজজম্নাথ 

মহাদেব। 



প্রাচীন কীর্তি ও কাহিনী । ৩১৭ 

হইয়। দেব মন্দির ও দেব মৃত্তি সমূহ চুর্ণ বিচর্ণ করিয়া হিন্দু ধর্মের 
লাগুনা করিতেছিলেন, সেই সময় এই শিবলিঙ্গ দুইটির পৃজকগণ তাহা 
দের চক্ষুর সম্মুখে দেবতার এরূপ লাঞ্থনা হইবার আশঙ্কা করিয়া 
মল্লেশ্বরকে প্রস্তরাবরণে আবৃত করেন এবং উজন্লাথকে অদূরে এক বট- 

বৃক্ষমূলে স্থাপন করিয়া আসেন। কালাপাহাড় দেবমুগ্তি ছুইটির সন্ধান না 

পাইয়া মন্দির ছুইটিকেই ধ্বংস করিয়া দিয়া যান। 

পরিবপ্তিকালে চন্দ্রকোণা বদ্ধমানাধিপতির,অধিকারভুক্ত হইলে বদ্ধ- 

মানাধিপতি রাজ কীতিচন্ত্র খৃষ্টায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে মল্লেশ্বর মহা- 

দেবের বর্তমান সুউচ্চ ও সুপ্ত মন্দিরটি নিশ্মীণ করিয়া দেন। কিন্তু 

শিবলিঙ্গ অগ্ভাপি সেইরূপ প্রস্তরাবৃত অবস্থাতেই রহিয়াছে । মঙ্লেশ্বর 

মহাদেবের নামানুসারে উত্তরকালে এঁ স্থান মল্লেশ্বরপুর নাম প্রাপ্ত 

হইয়াছে । মল্লেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের অনতিদ্ূরে একটি প্রাচীন 

বটবৃক্ষমূলে উজন্লাথ মহাদেবও অগ্ঠাপি আছেন। শ্রুত হওয়া যাঁয় যে, 

যতবার উহার জন্য মন্দির বাগৃহাদি শিম্মাণ করিয়া দেওয়। হইয়াছে 

ততবার উহা ভূমিকম্প, গৃহদাহ, বজাঘাত বা অন্য €কানপ্রকার দুর্ঘটনার 

দ্বারা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। | 

চন্দ্রকোণা সহবরের দক্ষিণে দ্বাদশদ্বারী বা 'বারছুয়ারী” নামক দুর্গটির 

ব্ংসাবশেষ আছে। জনশ্রুতি এ স্থানেই চন্দ্রকোণার প্রাচীন রাজা 
চন্দ্রকেতুর রাজবাটা ছিল। পৃব্বে উন্নিখিত হই- 

গাছে, দক্ষিণ রা়ে স্বুরবংশীয়দিগের অধিকার লুপ্ত 

হইলে বগড়ী ও চন্ত্রকোণা প্রভৃতি স্থানে এক একটি ক্ষুদ্রতর রাঁজোর 

প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এ সময় চন্ত্রকোণায় যে রাজবংশ প্রথম আধিপত্য 
করিয়াছিলেন রাজা চন্দ্রকেতু সেই বংশের শেষ রাজা । তৎপরে চন্্র- 

কোণায় বগড়ীর চৌহান বংপীয় রাজাদ্িগের অধিকার আরম্ত হইয়াছিল। 

দ্বাদশ দ্বার হুর্গ | 



৩১৮ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 

'জমিদার বংশ শীর্ষক অধ্যায়ে সে সন্বদ্ধে বিস্তারিত আলোচন। করা 

ষাইবে | দ্বাদশদ্বারী দুর্ণটি চতুদ্দিকে সুপ্রশন্ত ও স্ুগতীর পরিখার 

দ্বারা বেষ্টিত ছিল। এখনও স্থানে স্থানে তাহার চিহ্ন আছে। এ দূর্গ 

মধ্যস্থ একটি স্থানকে লোকে কর্পুরতল৷ বা রাজাদের কোষাগার 

বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে । এতত্তিন্র এ প্রাসাদটীর পূর্ব গৌরবের 
পরিচয় দিতে কতক গুলি প্রস্তর খণ্ড ব্যতীত অন্ত কোন নিদর্শন নাই । 

চৌহান বংশীয় রাজাদের আমলে চন্দ্রকোণার পশ্চিম প্রান্তে রামগড় 
ও লালগড় নামে দুইটি দুর্গ নির্মিত হইয়াছিল । তন্মধ্যে ১৫২২ খৃষ্টান 

রামগড় দুর্গে রঘুনাথ জীউর মুত্তি প্রতিষ্ঠা করা হয় 

এবং ১৫৭৭ শ্বকান্দায় ( ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে) প্রাচীন 

দ্বাদশদ্বারী দুর্গ হইতে গিরিধারী জীউকে আনয়ন 

করিয়৷ লালগড় ছুর্গে স্থাপিত কর! হইয়াছিল। তথায় গিরীধারী জীউর 

জনা একটি স্ুদৃপ্ত নববত্র মন্দিরও নিন্মীণ করিয়া দেওয়া হয়। রামগড় 

দুর্গে রঘুনাথ জীউর যে মৃত্তি ছিল, তাহা উত্তরকালে লুপ্ত হওয়ায় পরবর্তী- 

কালে কোন রাজা এ দুর্গের অনতিদরে একটি সুদুপ্ত বৃহৎ মন্দির শিম্াণ 
করিয়া তন্মধ্যে অষ্টধাতু নিশ্মিত রঘুনাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । 

লালগড় দুর্গের অত্যন্তরস্থ নবরত্ব মন্দিরটিও ধ্বংস হইলে গিরীধারী 

জীউকেও উত্তরকালে তথা হইতে আনয়ন করিয়া বঘুনাথ জীউর মন্দি- 

রের নিকটে একটি নূতন মন্দির নিম্মাণ করিয়া স্থাপন করা হইয়াছিল । 
লালগড় হইতে আনীত হইবার পর হইতে গিরীধারী জীউ লালজীউ 

নামে অভিহিত হইতেছেন। গিরাধারী জীউর পুরাতন নবরত্ব মন্দিরে 

যে প্রস্তর ফলকথানি ছিল তাহা এক্ষণে লালজীউর মন্দিরের সম্মুথে 

রক্ষিত আছে। উহা! হইতে. জান! যায় যে, ১৫৭৭ শকে রাজা হরি- 

নাঁরায়ণের পত্থী রাণী লক্ষণাবতী কর্তৃক গিরীধারী জীউর মন্দিরটি 

রাষগড় ও লালগড় 
দুর্গ 



প্রাচীন কীর্তি ও কাহিনী । ৩১৯ 

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । * লালজীউর মন্দিরটি বঙ্গীয় শিল্প পদ্ধতি অন্সারে 

নির্ষ্িত হইয়াছিল)কিন্তু রঘুনাথ জীউর মন্দিরটি উৎকল স্থাপত্যের নিদর্শন । 

লালজীউর মন্দিরের সম্মুখে একটি নাট্য-মন্দির আছে এবং উহার 

'অনতিদুরে কামেশ্বর মহাদেবের একটি পঞ্চরত্ব মন্দিরও আছে । উহারুই 

দক্ষিণ-পশ্চিম রাস-মঞ্চ। খোদ্িত লিপি হইতে জানা যায়, কামেশ্বর 

যহাদেবও ১৫৭৭ শকাব্দায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন । 

এই সমস্ত মন্দির সুবিস্তৃত ভূমিথগ্ডের উপর সুউচ্চ 

প্রাচীর বে্টুনীর মধ্যে অবস্থিত । পূর্বদিকে সুবৃহৎ 

প্রবেশ-দ্বার। এই স্থানটি “রঘুনাথগড় ঠাকুরবাড়ী” নামে পরিচিত এবং 

ষে গ্রামে এই ঠাকুরবাড়ীটি অবস্থিত উহা! 'অধৌধ্যা* নামে অভিহিত 

হইতেছে । তদানীন্তন বর্ধমানাধিপতি মহারাজা তেজচাদ বাহাদুর 

১২৩৮ সালে (খুঃ অঃ ১৮৩১) &ঁ সকল পুরাতন মন্দিরগুলির সংস্কার ও 

আবশ্যকীয় নুতন মন্দির ও প্রাচীরাদি নিম্মাণ করিয়া দিয়া প্রাচীন 
দেবতাঁগুলিকে স্থশোতিত করেন । তদবধি বর্তমানকাল পর্য্যন্ত বর্ধমান 

রাজবংশের ্আনকুলো প্রাচীন কাঁতিগুলি সজীবতাবে জিত হইতেছে | 

রঘুনাথ গড় ও 

অধোধ্য।। 

প্রস্তর ফলকটিতে বঙ্গাক্ষরে লিখিত আছে £__ 
“শুভমস্ত শকাব। ১৫৭৭ 

শাকে জন্ব মুনিবানেন্দৌ বৈশাখে শুক্লপক্ষকে 
তৃতীয়ায়াং ভূগুদিনে জীযুক্তস্ত বভুবত | 

হরিনারায়ণ ভূপস্তা পত্বী শী লক্ষণাবতী 
জীরাধাকৃষণয়োঃ গ্রীত্যে নবরত্ব মিদংদদে | 
রাধাকৃষ্ণ পদারবিন্দ রসিকা! জী বীরভার্ণোৌ বণধুঃ 
খ্যাত শ্ীহরিভূপতেম্চ বণিতা শ্রীহোলরজাত্বজ | 
মাতা শ্রীযুক্ত মিত্রসেন নৃপতৌবিখ্যাত কান্তেমিতো 
ভীনারায়ণ মল্লভূপ ভগিনী-রম্য দদেবমন্দিরং | 
'গরাধারী পদান্বোজে নবরতু মিদং শুভ 
নির্মায় বহু যত্ত্বেন সমর্ণিতবতীমুক ॥" 



৩২০ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 

রঘুনাথগড় ঠাকুরবাড়ীর সম্মুথে লালক্রীউর ও রঘৃনাথ জীউর কারু- 
কার্য বিশিষ্ট দুইথানি রথ আছে। দশহরার দিবস রথধাব্রা উপলক্ষে 

এবং রঘুনাথ জীউর পুধা! উৎসব উপলক্ষে চন্দ্রকোণায় দুইটি সুবহৎ 

মেলা বসে। সেসময় তথায় সহম্ম সহ লোকের 

সমাগম হইয়া থাকে এবং নান! প্রকার দ্রব্োর 

আমদানী ও রপ্তানী হয়। এই সকল উত্সবের খরট, 

দেবতা দিগের নিত্য নৈমিন্তিক সেবা পুজার ব্যয় এবং অতিথি অত্যাগত- 

দিগের সৎকারের জন্য বদ্ধমানরাজ বিস্তর ভূসম্পত্তি দেবত্তর রূপে দান 

করিয়াছেন। উহারই উপসত্ব হইতে সকল খরচ নির্বাহ হইয়া থাকে । 

চন্ত্রকোণায় “বাজার মার পুকুর নামে একটি সুবৃহৎ পুষ্করিণী 

আছে । জনশ্রুতি, রাজমাতা লক্ষণাবতী উহ্ারও প্রতিষ্টা করিয়াছিলেন । 

চন্দ্রকোণার অন্তর্গত মিত্রসেনপুরের কালীপুজাও রাজমাতার অগ্গতম 

কীণ্তি। এইরূপ কিন্বদস্তী, রাজ। মিত্রসেন কর্তৃক 

উক্ত স্থানে একটি নৃতন নগর স্থাপিত হইলে পর 

রাজমাতা মহাসমারোহের সহিত তথায় কালীপৃজা 

করিয়াছিলেন। তদবধি প্রতিবংসরই বিশেষ সমারোহের সহিত এ 

স্থানে কালীপুজ। হইয়া আসিতেছে এবং এখনও উহা রাজার মা'র 

কালীপুজা নামেই পরিচিত। রঘুনাথ গড়ের নিকট রাণীসাগর ও 

সীমাসাগর নামে আরও দুইটি বড় বড় পুষ্করিণী আছে। চন্দ্রকোণায় 

রামোপাসক সম্প্রদায়ের বড, মধ্যম ও ছোট অস্থল নামে তিনটি ও 

নানক পন্থীিগের একটি মঠ আছে। তিনটি অস্থলে উত্তর পশ্চিম 

প্রদেশবাসী তিন জন যোহস্ত থাকেন এবং তথায় শ্রীরামচন্ত্রের মূর্তি 
পুজিত হয়। নাঁনক সম্প্রদায়ের মঠে গ্রন্থ সাহেব রক্ষিত আছে। 

এঁ সকল মঠেরও যথেষ্ট সম্পত্তি আছে। 

লালজীউ ও রঘুনাথ 
জীউর রথ। 

রাজমাতার কীর্তি 

ও সন্নাসীদের মঠ। 



প্রাচীন কীর্তি ও কাহিনী । ৩২১ 

চন্ত্রকোণা সহরের উত্তরে “সাঁহেব ডাঙ্গা*-নাঁষক স্থানে কতক- 

গুলি ইষ্ঠকাঁলয়ের ভগ্রাবশেষ আছে। কোম্পানীর আমলে ব্যবসা- 

বাণিজ্য উপলক্ষে ইউরোগীয় বণিকগণ এঁ স্থানে বাস 
করিতেন । সেই কারণে এ স্থানের প্ররূপ নামকরণ 

হইয়াছিল। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, সে সময় এ প্রদেশ ব্যবসা- 
বাঁণিজোর জন্য বিশেষ প্যাতি-লাত করায় ইউরোপীয় বণিকগণ এই 
দেশের নানা-স্থানে কুঠী নির্মাণ করিয়াছিলেন । চন্দ্রকোণা, ঘাঁটাল, 
দাসপুর প্রভৃতি থানার স্থানে স্থানে এখনও সেই সকল সুরৃহৎ নীলকুী ও 

রেশম কারখানাগুলির ধবংসা বশেষ দুষ্ট হয়। 

ক্ষীরপাই সহরের নিকটবন্বী কাশীগঞ্জ নামক গ্রামেও কোম্পানীর 

একটি স্ুবৃহৎ কুষী ছিল। উহাঁরই অনতিদূরে বেড়াবেড়া নামক 

পল্লীতে সাহেবদের ছয়টি সমাধি-স্তস্ত আছে। সমাধি-স্তস্ত গুলির এখন 
ংসাবস্থা এবং উহাদের গাত্র-সংলগ্র খোঁদিত 

বেড়াব্ড়োর  লিপিগুলিও সম্পূর্ণরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। 
সমাধি-ক্ষেত্র। 

সেজন্য এগুলি যে কাহাদের সমাধি বা কতদিনের 

পুরাতন তাহা৷ সঠিক জানিবার উপায়. নাই। সেকালে ইউরোপের 

অধিবাসীরা যাহারা এ দেশে ব্যবসায় বাণিজ্য বা চাকরী উপলক্ষে 

আসিতেন, তাহারা এদেশের লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতেন 

এবং এদেশের লোকেও তাহাদিগকে নিজেদের বন্ধু বান্ধবের মতই মনে 

করিতেন । সেকালের দেশী বিদেশীর এরূপ ঘনিষ্ঠতার অনেক কাহিনী 

অগ্ভীপি এ প্রদেশে শ্রত হওয়া যায়। এই জেলার সার্ভে সেটেলমেন্টের 
কার্যে নিযুক্ত থাকিবার সময়ে আমাদিগকে একবার বেড়াবেড়। 

পল্লীতেই শিবির সন্গিবেশ করিয়া কয়েক দিন কাটাইতে হইয়াছিল। 

সেই সময় দেখিয়াছি, গ্রামবাসিবৃদ্গণ এখনও তাহাদের পারিবারিক 
৯ 

সাহেব ডাঙ্গা। 



৩২২ মেদিনীপুরের ইতিহাস । 

কোন শুতকার্ধ্য উপলক্ষে বা কোন বিশেষ পর্বদিনে তাহাদের পিতৃ 

পিতামহের সুখ ছুঃখের সাথী পরলোকগত সেই সকল বিদেশীয় বন্ধুগণের 

পারলৌকিক মঙ্গল কামনা করতঃ এক একটি ক্ষুদ্র দীপাধার তৈল পূর্ণ 
করিয়] সেই জরাজীর্ণ সমাধিগুলির সম্মুখে আালিয়৷ দিয়া আসে। 

চন্দ্রকোণা সৃহরের চার পাচ মাইল দক্ষিণ-পৃর্ব্বে বাকরা গ্রামে 

“ছোট দীঘি” নামে একটি বৃহৎ পুক্করিণী আছে । উহার এক পারে 

দাড়াইলে অন্য পার্খের লোক চেনাযায় না । কতদিন 

বাকরার দীঘি। হইল কাহার দ্বারা যে & পুষ্করিণীটি খনিত হইয়াছিল 
তাহা জানা ন1 গেলেও পাঁচ ছয় শত বৎসরের মধ্যে যে উহ! খোদাই 

করা হয় নাই তাহা উহার বর্তমান অবস্থা দেখিয়াই বেশ বুঝিতে পারা 
যায়। নাম হইতে জানা যায়, উহাই এস্থানের ছোট দীঘি; এতদৃব্যতীত 

স্থানে একটি বড় দীধিও ছিল, তাহা এখন ধান্তক্ষেত্রে পরিণত 

হইয়াছে । কেবল স্থানে স্থানে পাড়ের ধ্বংসাবশেষ তাহার পূর্ব গৌরবের 
সাক্ষা দিতেছে । ছোট দীধিটির পরিমাণ দেখিয়া বড় দীঘিটা কিরূপ 

ছিল তাহ! অনুমান করা যাইতে পারে। 

ঝাকর| গ্রামের তিন চার মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে দনাই নদী । 

চত্তীমঙ্গল কাব্যে কবি মুকুন্দরাম এই দনাই নদীর নামোল্লেথ করিয়া- 

ৃঁ ছেন। দনাই নদীর উপরে বর্ধমান রাস্তায় “পিউ- 

পিও.লাসের সাকো। লাসের সাকো+ নামে একটি প্রস্তর নির্শিত পুরা- 
তন পোল ছিল। এই পিঙলাসের সাকো। পূর্বে “কাত্লা ফেলার? জন্য 

প্রসিদ্ধ ছিল। এখনও প্রস্থান সম্পূর্ণ নিরাপদ হয় নাই। উহার 
অনতিদুরে একটি স্ুুবহৎ নীলকুঠী ছিল। তাহার ভগ্রাবশেষও 
অস্তাপি দৃষ্ট হয়। সেই স্থানেও একটি পুরাতন পুষ্করিদী আছে ।, 

ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত রাজনগর গ্রামে চিতুয়া বরদার জমিদার 



প্রাচীন কীর্তি ও কাহিনী । ৩২৩ 

শোভা সিংহের গড়বাড়ীর তগ্রাবশেষ দৃষ্ট হয়। বরদা পরগণার বিখ্যাত 
বিশালাক্ষী দেবী এই বংশ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত! হইয়াছিলেন ৷ মেদিনীপুর 

জেঞ্ঈীর উত্তর সীমায় হুগলী জেলার অন্তর্গত মান্দারণ-নামক স্থানে 
হজরত ইস্মাইলের যে দরগা! আছে জনক্ষতি, উহা শোতা সিংহ কর্তৃক 
নির্মিত হইয়াছিল। বর্ধমান জয়ের স্বতিচিন্ন স্বরূপ তিনি উহা নির্মীণ 

করিয়া দিয়াছিলেন। * রঙ্গপুর জেলার কাটাদুয়ার 

শোভা সিংহের কাণ্ডি। নামক স্থানে ইস্যাইল্ গাজীর সমধিস্থানে একজন 
ফকীরের নিকট রিসালৎ-উশ.-শুহাদ1! নামক একথানি পারস্য ভাষায় 

লিখিত গ্রন্থ আছে। এঁতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 

তাহার গ্রন্থে উহার উল্লেখ করিয়াছেন । রিসালৎ-উশ.গুহাদা অন্কুসারে 

মান্নারণের রাজা গজপতি বিদ্রোহী হইলে, ইস্মাইল্ তাহার বিরুদ্ধে 

প্রেরিত হইয়াছিলেন এবং গজপতিকে পরাজিত ও বন্দী করিয়াছিলেন। 

& সময় মান্দীরণ উড়িষ্যার গঙ্গ বংশীয় রাজগণের অধিকার-তুক্ত ছিল। 

কিন্তু উৎকলের ইতিহাস মাদলা পাল্ীতে ইস্মাইল গাজীর উৎকল 

অভিযানের ফলাফল অন্তরূপ লিখিত আছে; ইতিপূর্বে তাহা উল্লিখিত 
হইয়াছে । রিসালৎ-উশ-শুহাদ। অনুসারে ইস্মাইল্ ঘোড়াঘাটে হিন্দু 

সেনাপতি তান্দসী রায়ের চক্রান্তে নিহত হইয়াছিলেন। হুগলী জেলার 

মান্দারণ পরগণায় ইস্যাইলের দেহ ও রঙ্গপুর জেলার পীরগঞ্জ থানার 

কাটাছুয়ার গ্রামে তাহার মন্তক সমাহিত আছে । 1 

দ্রাসপুর থানার অন্তর্গত নাড়াজোল পরগণায় নাড়াজোল রাজবংশের , 

কয়েকটি কীর্তি আছে। গড় নাড়াজোল নামক স্থানে এ বংশের 
রাজবাটী অবস্থিত। নাড়াজোল গড়ের আয়তন অন্যুন পাঁচ শত 
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+ বাঙ্গালীর ইতিহাস, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিতীয় ভাগ'পৃ--২১২। 



৩২৪ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 

বিঘা ভূমি। উহা! বাহির গড় ও ভিতর গড় নামে দুই ভাগে বিভক্ত । 
রাঁজবাটীকে কেন্দ্র করিয়া দুইটি সুপ্রশস্ত পরিখা & দুই গড়ের চতু্দিকে 

বেষ্টন করিয়া আছে। বাহির গড়ে নিয়শেণীর বহুসংখ্যক হিন্দু ও 
মুসলমানের বাস দৃষ্ট হয়; সেকালে উহার1 বা প্রভৃতির আক্রমণ 

হইতে রাজতবন'সংরক্ষণের জন্য নিযুক্ত ছিল। ভিতর গড় রাঁজবাঁটী, 

দেবালয়, পূজার দালান, বৈঠকথানা, তোষাথানা, 
সদর মহাল, অন্দর মহাল প্রভৃতি: বিবিধ খণ্ডে 

বিতক্ত। এ গড়ের মধ্যে সুন্দর কারুকার্ধ্য বিশিষ্ট কয়েকটি দ্বিতল 

ও ব্রিতল গৃহ আছে। গৃহগুলি নানাবিধ মনোহর দেশীয় ও বিদেশীম় 

শিল্পদ্রব্য ও জয়পুর, দিল্লী, লাহোর প্রভৃতি স্থান হইতে" জানীত 

মুসলমান সম্রাটগণের বনুমূল্য প্রতিকূতির দ্বারা সুসজ্জিত। প্রাসাদে 
প্রবেশের একটি মাত্র তোরণ এবং উহার মস্তকোপরি নহবৎখানা | 

গড়ের মধ্যতাগে সীতারাম জীউর মন্দির, একটি প্রাচীন শিবালয়, 

বিবিধ কারুকার্য খচিত সপ্তদশ চূড়া বিশিষ্ট রাসমগ্ুপ, দোলমঞ্চ ও 

শ্রেণীবদ্ধ ছয়টি শিবালয় আছে। 

নাড়াজোল রাজভবনের নিকটস্থ 'লঙ্ক। গড়? নামক সুবৃহৎ পুষ্করিণীটি 

নাড়াজোলের তদানীন্তন অধিপতি রাজা মোহনলাল খাঁনের একটি 

স্মরণীয় কীর্তি। তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া এই সুন্দর পুষ্করিণীটি ও 

লঙ্কাগড ও  জমিদারীর নানা স্থানে আরও কয়েকটী পুষ্করিণী 

সথাদ গ্রামের যঠ। খোদিত করিয়া দিয়াছিলেন। চিতুয়া পরগণার 
অন্তর্গত সখাদ গ্রামের মঠটীও রাজা মোহনলাল কর্তৃক স্থাপিত। তিনি 
এজন্য লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন। নাড়াজোল পরগণার মধ্যে 

ফতেগড় ও গড়গোপীনাঁথপুর নামে রাজাদিগের প্রতিষ্ঠিত আরও 

ছুইটি প্রাচীন গড়ের ভগ্মীবশেষ আছে। বর্গা প্রভৃতির উপ- 

নাড়াজোল-গড়। 



প্রাচীন কীর্তি ও কাহিনী । ৩২৫ 

দ্রবের সময় রাজ-পরিবার ধনরত্ব লইয়া তথায় সময়ে সময়ে বাস 

করিতেন । 

সদর মহকুমার মধ্যে মেদিনীপুর সহরে একটি প্রাচীন প্রস্তর নির্মিত 

ছুরগ আছে। কতদিন হইল কাহার দ্বার যে উহা নির্ষিতি হইয়াছিল 
তাহ! আবিষ্কৃত হয় নাই। আমাদের অনুমান, রাজ! মেদ্িনী কর কর্তৃক 

মেদিনীপুর নগর প্রতিষ্ঠিত হইবার সময়েই এই 

দুর্গটাও নির্মিত হইয়াছিল। তৎপরে এদেশে 

মুসলমানদিগের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইলে এই 
দুর্গটাও মুসলমানদিগের হস্তগত হয়। সেই সময়েই উহার অত্যন্তরস্থ 
মস্জিদটী নির্মিত হইয়া থাকিবে । আইন-ই-আকবরীতে মেদিনীপুর 

পরগণার মধ্যে দুইটি ছুর্গের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্বতত্ববিদৃ 

রায় মনোমোহন চক্রবর্তী বাহাদুর অনুমান করেন, এই ছুর্গটী তন্মধ্যে 
একটি। * মোগল রাজত্বে এই ছুূর্গটী এপ্রদেশের একটি প্রধান 

সেনা-নিবাঁস ছিল। নবাব আলীবদ্দী, নবাব সিরাজউদ্দৌলা, মীর 

জাঁফর, মীর কাশেম প্রভৃতি অনেকেই এই স্থানে বহুদিন বাস করিয়া 

গিয়াছেন। মেদিনীপুর সহরের অন্তর্গত সুজাগঞ্জ, অলিগঞ্জ মীর 

বাজার, মীরজ। বাজার, নজরগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের নামগুলিতে এ 

স্থানে মুসলমান প্রতিপত্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়৷ যার । মুসলমান 

দিগের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়৷ মহারাস্্ীয়গণ কিছুদিন এই 

দুর্ণটা অধিকার করিয়া রাখিয়াছিলেন। পরে এদেশে কোম্পানীর 

অধিকার প্রতিঠিত হইলে ইহা তাহাদেরও সেনা-নিবাসে পরিণত 

হইয়াছিল। সে সময় বু সংখ্যক সৈন্য এই স্থানে থাকিত। মেদিনী- 

পুর সহরের কর্ণেলগোলা, মিলিটারী বাজ্জার, সিপাহী বাজার প্রস্ততি 

ক: 0.4, 5. 9., ০, এ], 1916, 2০. [, 7. 46-56, 

মেদিনীপুর সহরের 
দর্গ। 
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স্থানের নামকরণ সেই সময়েই হয়। মেদিনীপুর হইতে সেনা- 

নিবাস উঠিয়া গেলে এই দুর্গটী মেদিনীপুরের ডিস্রা, জেলরূপে 

"ব্যবহৃত হইত। পরে নূতন সেপ্টণল জেল নির্মিত হইলে ডিদ্রীকট 
জেলটিও তথাঁয় উঠিয়] যায় । তদবধি সাধারণের নিকট উহা পুরাতন 

জেল নাষে পরিচিত হইতেছে । এক্ষণে অব্যবহা্য অবস্থায় পড়িয়া 
থাকায় এই প্রাচীন দুর্গটী দিনে দিনে নষ্ট হইয়া যাইতেছে । জন- 
শ্রুতি, এই ছুর্গটীর অত্যন্তর হইতে সহরের উপকণ্ঠস্থিত গোপগিরি 

পর্য্স্ত একটি নুড়ঙ্গপথ ছিল। শক্র কর্তৃক দুর্গ অবরুদ্ধ হইলে 

ভিতর হইতে বাহিরে যাইবার বা বাহির হইতে ভিতরে আসিবার জন্য 

এই গুপ্ত পথটি রাখা হইয়াছিল। সহরের ছুই একজন প্রাচীন লোকের 

নিকট শ্রুত হওয়া যায়, ডিছ্রী্ট জেলের জনৈক কয়েদি এ পথে পলায়ন 

করিবার উদ্দেশ্তে উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া মারা যায়। এই দুর্ঘটনার 

পরেই ছুর্গের মধ্যে এ সুড়ঙ্গটার যে দ্বার ছিল তাহ! রুদ্ধ করিয়া দেওয়া 

হয়। অগ্যাবধি তাহার চিহ্ন আঁছে। কিন্তু অন্য দ্বারটি যে, গোপগিরির 

নিকট কোন স্থানে ছিল তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। 

এই দুর্গের চতুর্দিকে যে সুবিস্তীর্ণ মাঠ আছে উহার সহিত হিন্দু, 

মুসলমানের, ইংরাজ, মারহাট্রার জয় পরাজয়ের অনেক স্মৃতি জড়িত 

আছে। এরস্থানে হিন্দু মুসলমানে, মোগল পাঠানে, মোগলে বগীতে 

অনেক সংঘর্ষ হইয়৷ গিয়াছে । সে সময় মাঠটী সুবিস্তৃুত ছিল ; 

পরবর্ধিকালে উহারই স্থানে স্থানে জেল! স্কুল ও কলেজ, কলেজের 

ছাত্রাবাস, পোষ্ট আফিস, ভিছ্রীক্ট বোর্ড আফিস, এড্ওয়ার্ড মেমোরিয়াল 

হম্পিট্যাল। ফিমেল হম্পিট্যাল, কুষ্ঠাশ্রম, ইয়ংমেন্স ক্রিশ্চিয়ান এসোসি- 

য়েসন প্রভৃতি সরকারী ও বে-সরফারী গৃহগুলি নির্মিত হওয়ায় উহার 

আয়তন এক্ষণে ছোট হইয়৷ গিয়াছে। 



প্রাচীন কীর্তি ও কাহিনী । ৩২৭ 

মেদিনীপুর সহরের মধ্যে জগন্নাথ, শীতল! ও হনুমান জীউর মন্দির 

তিনটি সমধিক প্রসিদ্ধ । জনশ্রুতি, মেদিনীপুর যে সময় উতৎ্কলের রাজা- 

দিগের অধিকার-ভুক্ত ছিল, সেই সময় এইস্ানে 

057 উৎকলাধিপতি গঙ্গবংশীয় কোন রাজ জগন্নাথ, 

বলরাম ও সুভদ্রীর মৃত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। 

কংসাবতী নদীর জল প্রবাহে প্রাচীন মন্দিরটী ভগ্ন হইয়া যাওয়ায় প্রায় 

শত বৎসর হইল বড় বাজারের মহাঁজনগণ বর্তমান মন্দিরটা নির্মাণ 

করিয়া দিয়াছেন। এই মন্দিরটি সহরের দক্ষিণ প্রান্তে,যে স্থানে 

রাণিগঞ্জ রোড, উড়িষ্য৷ ট্রাঙ্ক রোনু, কলিকাতা প্রতিন্সিয়াল রোড 

( উল্ুবেড়িয়া রাস্তা) ও পুরাতন বন্বে রোন্ড নামে চারিটি প্রসিদ্ধ রাজ- 

পথ মিলিত হইয়াছে সেই স্থানে অবস্থিত। 

শীতল! দ্রেবীর মন্দিরটী মহারাষ্ট্ীয়দিগের সময়ে নির্মিত হইয়াছিল। 

এ মন্দিরটী বড় বাজারের কেন্ত্রস্থলে এবং হন্ুমানজীউর মন্দিরটী মীর 

বাজার নামক পল্লীতে অবস্থিত। আনুমানিক দেড়শত বৎসর পূর্বে 
উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে জনৈক রামোপাসক সন্ন্যাসী এই মহরে আসিয়া 

কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি সাধারণের নিকট হইতে 
অর্থ ভিক্ষা করিয়া হন্রমানজীউর মন্দিরটী প্রতিষ্ঠ। করিয় দিয় ষান। 

মেদিনীপুর সহরের উত্তর প্রান্তে হবিবপুর পল্লীতে এবং সহরের 

দক্ষিণপ্রাস্তে কংসাবতী নদীর তীরে নূতন বাজার নামক পল্লীতে প্রাচীন 
পঞ্চমুণ্ডী আসনের উপর প্রতিষ্ঠিত দুইটি কালীমুণ্তি আছেন । সম্প্রতি 

কয়েক বৎসর হইল মেদিনীমাতার সুসন্তান, মধ্য প্রদেশের অন্ততম 

ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেন্টার শ্রীযুক্ত বীরেন্্রনাথ দে আই, সি, এস্ মহোদয় 

নিজ ব্যয়ে হবিবপুরের কালীর মন্দিরটী সংস্কার করিয়া দিয়াছেন। 
সহরের মধ্যস্থিত বিবিগঞ্জ নামক পল্লীতে দশতৃজ! ছুর্গা দেবীর ও 
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কর্ণেলগোল! নামক স্থানে শ্র/রামচন্ত্রের সুউচ্চ মন্দির দুইটিও উল্লেখ 

'ষোগ্য । শিববাজার পল্লীতে মেদিনীপুরের অন্যতম জমিদার স্বগীয় 

চৌধুরী জনমেঞ্জয় মল্লিকের প্রতিষ্ঠিত দ্বাদশটি শিবালয় ও কারুকার্য 
বিশিষ্ট একটি রাস-মঞ্চ আছে । বার মাসের তের পর্ব উপলক্ষে, বিশেষতঃ 

রাস-যাত্রার সময় মল্লিক বাবুরা এইস্থানে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। 

মেদিনীপুর সহরের মধ্যস্থিত মস্জিদ্ ও পীরস্থানগুলির মধ্যে সিপাহী 
বাজারের সাধল, নরমপুরের ইদৃগা, মিঞা বাজারের দেওয়ান সৈয়দ 

রাজ্জি বা চন্দন সাহিদের মস্জিদ্ ও মহাতাপপুরের 

ইয়াদ্গার সাহেবের মস্জিদ্ সুপ্রসদ্ধ । সিপাহী 

বাজারের সাধলে পারস্য ভাষায় লিখিত যে লিপিটী 

আছে, উহা হইতে জানা যায় যে, সম্রাট সাজাহানের রাজত্বকালে উহা। 

নির্মিত হইয়াছিল। নরমপুরের ইদৃগার সহিতও সাজাহানের নাম সংযুক্ত 

আছে; সে কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। চন্দন সহিদের মস্জিদে 

হস্ত-লিখিত একথানি পুরাতন কোরাণ আছে। জনশ্রুতি, বাদসাহ 

ওরঙ্গজজেবের সময়ে এই মসৃজিদৃটী নির্মিত হইয়াছিল। ইয়াদৃগার সাহও 
চন্দন সহিদের সমসাময়িক ব্যক্তি । বর্তমান কালেক্টারী কাছারীর পূর্ব- 
প্রাস্তে পীর পল্ওয়ান নামে একজন মুসলমান সাধুর সমাধি আছে। 

প্রতিদিন বহুসংখ্যক লোক এই সাধুর সমাধি পার্থে ছু"একটি করিয়া 
পয়সা বা কিছু সিন্নি দিয়া যায়। চন্দন সহিদ, ইয়াদগার সাহ ও পীর 

পল্ওয়ান হিন্দু, মুসলমান উভয় ধর্্মাবলম্বীর নিকট হইতেই সমভাবে 

শ্রদ্ধা ও পৃজা পাইয়া থাকেন। কর্ণেল গোলা পল্লীর দেওয়ান খানার 

মস্জিদ্টীর কারুকার্যযও উল্লেখ যোগ্য । সহরের উত্তর পশ্চিম কোণে 

বর্তমান বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে গ্টেশনের অনতিদুরে এক ফকিরের 
সমাধি স্থানে একটি কৃপ আছে। এ প্রদেশে উহা “ফকিরের কুয়া” নামে 



প্রাচীন কীর্তি ও কাহিনী । ৩২৯ 

পরিচিত; উহার জল অতি সুস্বাদু ও স্বাস্থ্য পরিবর্ধক। এই জন্য 
প্রতিদিন বহু সংখ্যক লোক সমাধি রক্ষকের নিকট হইতে মূল্য দিয়া 
জল লইয়া যায়। কুপটির সহিত একটি ঝরণার যোগ থাকায় উহার 

জল কখনও শুষ্ক হয় নাই? প্রায় সকল সময়েই উহা! পূর্ণ থাকে । 
বাহিরের আরঞ্জনাদি যাহাতে কূপের ভিতরে পড়িতে না পারে 

সেইজন্য কৃপটার উপরেও ছাদ দেওয়া আছে। 

মেদিনীপুর সহরের কেরাণীটোল৷ পল্লীতে রোমান ক্যাথলিক- 

দিগের ও চার্চ অব ইংলগু মিশন সম্প্রদায় খুষ্টানদিগের এক একটি 

| গীর্জা আছে। এতদৃব্যতীত সহবের উত্তরাংশে 
“আবাস গড়ের সন্নিকটে আমেরিকান ব্যাপ টিষ 

মিশন সম্প্রদায়েরও একটি শীঞ্জা আছে। রোমানক্যাথলিকদিগের ' 

গীঙ্জাটি &এ দেশে ইংরাজাধিকার আরম্ত হইবার কিছুকাল পরেই 

প্রতিঠিত হয় এবং চার্চ অব ইংলগের “সেণ্ট জন্স টাচ” নামক সুউচ্চ 

শীঙ্জাটি ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হইয়াছিল। চার্চ অব ইংলও মিশন ও 

আমেরিকান ব্যাপটিষ্ট মিশন দুইটির কার্য্য ষথাক্রমে ১৮৩৬ ও ১৮৬৩ 

খুষ্টাৰ হইতে এ প্রদেশে আন্ত হইয়াছে। 

পূর্বোক্ত তিনটি গীর্জার সন্গিকটেই খৃষ্টানদিগের তিনটি সমাধি- 
ক্ষেত্র আছে। এতদৃব্যতীত কর্ণেলগোলা৷ পল্লীর পুরাতন জেল নামক 

প্রাচীন দুর্গটির দক্ষিণদিকে উহারই গাত্র-সংলগ্ন প্রাচীর বেষ্টনীর মধ্যেও 

আর একটি সমাধি-ক্ষেত্র আছে। স্থানাভাব বশতঃ উহা! এক্ষণে অব্যব- 

হার্য্য হইয়াছে। তথায় অনেকগুলি সমাধি দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে কয়েকটি 
শতাধিক বংসরের পুরাতন। ইট ইত্ডিয়া কোম্পানির আমলে ইংরাজ 

রাজত্বের স্থদৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠা কল্পে কোম্পানীর কার্যে ধাহারা দূরদেশে 

স্বজন বিরহ অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, এরূপ: কয়েক জল ইংরাজ 

গীর্জ) ও সমাধি-ক্ষেত্র 



৩৩০ মেদিনীপুরের ইতিহাস । 

সৈন্ঠাধক্ষ ও উচ্চ পাদস্থ সিভিল কর্মচারীর সমাধিও উহার মধ্যে 
আছে। 

মেদিনীপুর জন্গ-আদালতের দক্ষিণ পূর্ব কোণে মেদিনীপুরের ভূত- 

পূর্ব কালেক্টার জন পিয়ার্স সাহেবের সমাধি আছে। সমাধি-্তাস্তের 
খোদিত লিপি হইতে জানা যাঁয় যে, তিনি তেইশ 

বৎসর কাল কোম্পানীর কার্যে নিষুক্ত ছিলেন; 

তন্মধ্যে শেষ বার বৎসর মেদিনীপুরের কালেক্টরের 

কাঁধ্য করিয়াছিলেন । পিয়ার্স সাহেব একজন অতি উচ্চ প্রকৃতির উদার- 

হৃদয় কর্তব্য পরায়ণ রাজপুরুষ ছিলেন । অগ্ঠাপি তাহার দয়া ও কর্তব্য 

নিষ্ঠার অনেক কাহিনী শ্রুত হওয়া যায়। মেদিনীপুরের দাতব্য চিকিৎ- 

সালয়টী তাহার সময়েই স্থাপিত হইয়াছিল। তীহা'রই স্ৃতি রক্ষা 
কল্পে উহা পিয়াস” হম্পিট্যাল” নামে পরিচিত । 

পিয়ার্স সাহেবের সমাধি-স্তস্তে ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষাতে 

লিখিত দুইথানি প্রস্তর-কলক আছে । বাঙ্গালা ভাষায় ষাহ। লেখ! আছে 

তাহ! অবিকল নিয়ে উদ্ধৃত করিয়। দেওয়া হইল :__- 

পিয়াস সাহেবের 
সমাধি। 

“শ্রীরাম 

মেস জন পিয়ার্শ সাহেব 

জিলা মেদনিপুর বারো ব 

সর কেলট্রার কাঁজ করিয়া 

সন ১৭৮৮ ইংরেজি ২০ মেই 
সন ১১৯৫ বাঙ্গাল। ১১ জৈষ্টী 

কাল হইয়াছে-_তাহার কবরে 
এই কিন্তি করিয়৷ দেয়া গেল 1” 



প্রাচীন কীর্তি ও কাহিনী । ৩৩১ 

সমাধি-্তন্তের এই লিপিটি হইতে শতাধিক বৎসর পূর্বের বাঙ্গালা 

ভাষার যেরূপ নমুনা পাওয়া! যায়, সেইরূপ বাঙ্গাল! ভাষা ও বাঙ্গালীদের 
প্রতি তৎকালীন রাজ কর্মচারীদের যে বিশেষ অনুরাগ ছিল তাহার 

পরিচয়ও পাওয়া যায়। ইংরাজের সমাধি ্তস্তে বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত 
প্রস্তর ফলক বড় একট! দেখা যাঁয় না। 

মেদিনীপুর সহরের “পদ্মাবতী ঘাট? নামক শ্মশানটী ভাঁরত-গৌরব 
সার রাস বিহারী ঘোঁষের কীর্তি। জননী পদ্মাবতীর ম্বৃতিরক্ষাকল্পে 

তিনি এই শ্মশান ঘাট নির্মিত করিয়া দিয়াছিলেন। 

পল্মাবতী এই সহরে তাহার পিত্রালয়ে প্রাণত্যাগ 
করিয়াছিলেন। : মেদিনীপুর সহরে যে কয়েকটী 

পু্করিণী আছে তন্মধ্যে লালদীি হ্যারিসন দীঘি, মুকুন্দ সাগর, দ্বারিবাধ 
ও চন্্রাকর উল্লেখ যোগ্য । 

মেদিনীপুর সহরের প্রায় ভিন মাইল পশ্চিমে গোঁপ গিরি নামে 
একটি ছোট পাহাড় আছে। জনশ্রুতি, এ স্থানে মহাতারতোক্ত মতস্তা- 
ধিপতি বিরাট রাজার “দক্ষিণ গোগুহ” ছিল। বর্তমান যুগের পঞ্ডিত- 

গণ রাজপুতানার মধ্যে মতস্বদেশের স্থান-নির্দেশ 
করিয়া থাকেন। কিন্তু পশ্চিম-বঙ্গের বিশেষতঃ 

উত্তরে রঙ্গপুর জেলার গাইবাধা মহকুমা হইতে দক্ষিণে মেদিনীপুর 
জেলার কীথি মহকুমার মধ্যবর্তী ভূভাগের নান।-স্থানে মত্ভ্তদেশাধিপতি 

বিরাট রাজার বাড়ী ও গোগৃহাদির চিহ্ন প্রদশিত হইয়। থাকে। 
আমাদের 'অন্ধুমান, মত্্তদেশীধিপতি বিরাটের সহিত এই সকল কীর্তির 
কোন সম্বন্ধ নাই; এগুলি বৌদ্ধকীর্ডি। কালসহকারে বৌদ্ধ ধর্ম লোপের 

সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারগুলি যেরূপে হিন্দু দেব-দেবীর 'মন্দিরে 

পরিণত হইয়াছে, এই সকল স্থানও সেই কারণে এইরূপ পৌরাণিক 

পদ্মা বতী ঘাট ও 
কয়েকটা পুষ্করিণী। 

গোপ গিরি । 



৩৩২ মেদিনীপুরের ইতিহাস! 

আখাা। প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে । আর যে সকল স্থানে সেরূপ সুবিধা ঘটিয়া 

উঠে নাই, সে সকল স্থান হিন্দুদিগের পরিত্যজ্য হইয়া রহিয়াছে । 

উড়িস্যার উদ্য়গিরি ও খণ্ড গিরি তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অন্যের কথ 

দুরে থাকুক, চৈতন্যদেব যখন পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গমন কেন, 

তখন পথে যে কোন হিন্দু-তীর্থ পাইয়াছিলেন তাহাই দর্শন করিয়! 

গিয়াছিলেন, কিন্তু উদয়গিবি বা খগুগিরির উপরে উঠিয়াছিলেন বলিয়া! 

কোনও প্রামাণিক গ্রন্থেই তাহার উল্লেখ নাই। সারদাচরণ মিত্র 
মহাশয় লিখিয়াছেন। “উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি তখন পৌরাণিকদ্দিগের 

প্রায়ই ত্যাজ্য ছিল। এখনও গিরিদ্বয় আমাদের তীর্থ নয়” * 

রায়বণিয়া দুর্গের প্রসঙ্গে ইতিপুর্বে আমরা কোটদেশের বিরাট- 

গুহ নামক এক রাজার নামোল্লেখ করিয়াছি। আমাদের অনুমান, 

মেদ্রিনীপুর জেলার যে সকল কান্তি মত্ম্য দেশাধিপতি বিরাট রাজার 

কান্তি বলিয়া নির্দেশিত হইয়া থাকে, সে সকল কোটদেশাধিপতি উক্ত 

বিরাট রাজার কীত্ি। এই জেলার অন্তর্গত প্রাচীন দস্তপুর বা আধুনিক 
দাতন সহরের পাঁচ ছয় মাইল অন্তরে রায়বণিয়া গড়ে বিরাট রাজার 

রাজধানী ছিল। প্রাচ্যবিগ্ঠামহার্ণৰ নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় অনুমান 
করেন, এই বিরাটগুহ দত্তপুরের সেই প্রাচীন রাজ। গুহশিব বা শিব 

গুহের বংশধর ; পরবন্তিকালে তাহাদের প্রভুত্ব সমস্ত গড়জাত প্রদেশে 
বিস্তৃত হওয়ায় তাহাদেরই বংশধর বিরাট ওহ রামচরিতের টাকায় গৌড় 
কবির নিকট “নানারত্ব-কুটকুটিম-বিকট-কোটট বী-কহটীরবো দক্ষিণ- 

সিংহাসন চক্রবন্তী” বলিয়া পরিচিত হইয়া থাঁকিবেন। এই বিরাট গুহ 

সম্বন্ধে অধিক আর কিছু জান! যায় মাই। তিনি যদ্দি শিবগুহর বংশধর 

হ'ন, তাহা হইলে অনুমান করা যাইতে পারে যে, তিনিও বৌদ্ধ ধর্ম্মা- 

&  উৎকলে শ্রীরষ*চৈতন্ত-__সারদাচরণ বজ্র প্রনীত। 
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বলম্বী ছিলেন এবং সেই কারণে পৌরাণিকগণ উত্তরকালে তাহার 

কীন্তির সহিত মতস্তদেশীধিপতি বিরাট রাজার নাম সংযুক্ত করিয়া 

দিয়াছেন । বিশেষতঃ স্থানটার নাম 'গোপ' বলিয়া 'গোগৃহ' নামটীও 

সহজে মিলিয়া গিয়াছে। ইদিলপুর হইতে সংগৃহীত ও বিশ্বকোষ 
কার্য্যালয় রক্ষিত একখানি প্রাচীন কুলগ্রন্থেও নগেন্দ্র বাবু বিরাট রাজার 

নাম পাইয়াছেন। তিনিও সেই বিরাট, কোটদেশাধিপতি বিরাট ও 

মেদিনীপুরের বিরাট রাজা, এই তিন বিরাটকে একই ব্যক্তি বলিয়া 

মনে করেন । * 

গোপ গিবির অবস্থান দেখিলে মনে হয়, এক সময় এ্রস্থানে একটি 

গড় বা দুর্গ ছিল এবং তাহারই উপযোগী করিয়৷ পাহাড়টাকে কাটিয়া 

টিয়া লওয়া হইয়াছিল । আইন-ই-আকবরীতে দেখা যাঁয়। সে সময় 

মেদিনীপুর সহরে ছুইটি দুর্গ ছিল। প্রত্রতত্ববিদ মনোমোহন চক্রবর্তী 

মহাশয় অনুমান করেন, তন্মধ্যে এই স্থানের হুর্গটী অন্যতর, দ্বিতীয়টি 

মেদিনীপুর সহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত এবং এক্ষণে “পুরাতন জেল' 

নামে পরিচিত। হিন্দুরাজত্বের পর এই ছুইটি ছুর্গই মুসলমানদিগের 
হস্তগত হইয়া থাকিবে । কিন্তু সে সময় মেদিনীপুর সহরের মধ্যস্থিত 

দূ্গটী প্রধান দুর্গ হওয়ায় গোপ ছুর্গটার তখন বোধ হয় আবশ্ঠকতা 

ছিল না। ফলে বহুকাল অব্যবহার্ধ্য অবস্থায় পড়িয়া! থাকায় দিনে 

দিনে উহা! ধ্বংস হইয়া যায়। উত্তরকালে, কিছু কম শত বৎসর হইল, 

তাহারই ধ্বংসাবশেষ লইয়! উক্ত স্থানের ভূম্যধিকারী তেলিনীপাড়ার 

বন্দ্যোপাধ্যায় বংশীয় জমিদারগণ গোপ গিরিব উপরে এক সুব্ৃহৎ 

অট্রালিক৷ নির্মাণ করিয়াছিলেন। কালচক্রে তাহাও এক্ষণে ধ্বংস 

হই! গিয়াছে। গোপ গিরির উপরে ত্রিকোণমিতিক জরীপের এব একটি 
*. বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাস্তা, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৩১৪-৩১৫ 1 



৩৩৪ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 

স্তম্ভ আছে এবং গোপ গিরির পাদদেশে পুরাতন বোনে রাস্তার পারে 

গোপ নন্দিনী নামে এক প্রাচীন দেবী আঁছেন। | 

গোপ গিরির অনতিদূরে সুউচ্চ ভূমির উপর নাড়াজোলাধিপতি 

রাজা নবেন্্রলাল খা সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইল একটি সুদৃশ্য ও সুবৃহৎ 

অট্লালিকা নিম্্মীণ করিয়া তথায় সপরিবারে বাস 

করিতেছেন। কয়েক লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া! এই 

প্রাসাদটী নিম্মীণ কর! হইয়াছে । জলের কল, বৈছ্যতিক আলোক ও 

ব্জন, সুরম্য উগ্ভান, গ্রীষ্ম উত্তাপ নিবারণার্থে মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থ গৃহ 

প্রভৃতি বিলাসিতাঁর সকল প্রকার আয়োজন ও ব্যবস্থাই এই গৃহে 
আছে। 

মেদিনীপুর সহরের অর্ধক্রোশ উত্তরে রাণীগঞ্জ রাস্তার পূর্বদিকে 
আবাস গড়টি অবস্থিত। এক্ষণে উহাকে একটি ভগ্নপ্রায় উদ্ভান বাটী- 

কার স্তায় দেখায়। কর্ণগড়ের পঞ্চম রাঁজা রামসিংহ কর্তৃক সপ্তদশ 

শতাব্দীর শেষ তাগে এই গড়টা নির্শিত হইয়াছিল । 
মাবাস গড়।  কর্ণগড়ের শেষ রাণী শিরোমণি ও নাড়াজোলের 

রাজা মোহনলাল খাঁ এই গড়টীর অনেক সৌষ্ঠব সাধন করিয়াছিলেন । 
গড়টার পরিখার চিহু অগ্ভাপি তিন দিকে সুস্পষ্ট বিদ্যমান আছে। 

উহার একদিকে এখনও অগাধ জল দেখিতে পাওয়! যাঁয়। উক্ত 

স্থানের নাম রাজার বাঁধ । গড়ের সমুখ-দেশে এক বৃহৎ সিংহদ্বার ) 

 দ্বারের উত্তয় পার্খে প্রহরীদের থাকিবার জন্য শ্রেণীবদ্ধতাবে খিলান 
করা কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ ছিল। এঁদ্বার পার হইলে প্রাচীর 

বেষ্টিত অনেকখানি ভূমি দেখিতে পাওয়া যায়; প্রাচীরগাঁত্রে যে সকল 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ ছিল তথায় রাজসৈন্তগণ বাস করিত । এ' স্থান অতিক্রম 
করিলে রাজপ্রাসাদের ভগ্রাবশেৰ দৃষ্ট হয়। এই স্থানে অন্যুন শতবিঘা 

গোপ-প্রাসাদ | 
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আয়তন বিশিষ্ট একটি বৃহৎ দীঘিকা আছে এবং উহার তীরে নয়টি 

চূড়াবিশিষ্ট একটি জীর্ণ মন্দির আছে। মন্দিরটার পার্থে ছুইটি পৃথক্ 
পৃথক্ ইষ্টক নির্মিত বাটী বিদ্যমান। একটির মধ্যে দশভৃজা, জয় 
ও গৌরী নামে তিনটি ধাতুময়ী ভগবতী মৃত্তি আছেন এবং অন্যটাতে 
প্রস্তরময় রাধাশ্যাম, শ্তামসুন্দর ও মদনমোহন এবং ধাতুময়ী রাধিকা ও 

রাঁজবাজেশ্বরী মূর্তি আছেন। এই গড়টা এক্ষণে নাড়াজোলাধিপতির 
সম্পত্তি। তাহারই ব্যয়ে দেবদেবীগুলির প্রত্যহ প্রচুর অন্নভোজ 
দেওয়া হয়। অতিথি, অভ্যাগত ও বনু সংখ্যক দরিদ্র প্রত্যহ সেই 

প্রসাদী অন্ন প্রাপ্ত হইয়া থাকে । 

আবাস গড়ের উত্তরে দুই ক্রোশ স্থান মধ্যে শালবণী থানায় 

কর্ণগড় নামে আর একটি গড় আছে। পূর্বে ইহার কথা একবার 

উল্লেখ করা হইয়াছে । এই গড়টী প্রায় এক ক্রোশ 
ব্যাপী ছিল এবং উহার বহির্ভাগ সদর মহাল ও 

অন্তর্ভাগ অন্দর মহাল নামে ছুই বিভাগে বিভক্ত ছিল। সদর মহাল 

রাজকর্শচারী ও সৈন্যদিগের অবস্থানের জন্য এবং অন্দর মহাল কুল 

দেবতা ও অন্তঃপুরিকা স্ত্রীলোকদিগের জন্ঠ নির্দিষ্ট ছিল। 

এই জেলার পশ্চি্মদিগ্বিতাগের উচ্চ ভূমি ক্রমে নিয় হইয়া! যেস্থানে 
প্রস্তর লক্ষণ ত্যাগ করিয়। মৃত্তিকা লক্ষণ প্রাপ্ত হইয়াছে, এইরূপ সন্ধি- 

স্থলেই এই রাঁজবাটী বিনির্মিত হইয়াছিল। সেই জন্ত এই গড়ের তিন 
পার্খে জঙ্গল এবং পূর্ববপার্থে আবাস ও কষিযোগ্য ভূমি দেখিতে পাওয়া 

যাঁয়। জঙ্গল থণ্ড হইতে জলশ্রোত প্রবাহিত হইয়া নদীর আকার ধারণ 
করতঃ যে স্থান দিয়া বহমান হইয়াছে এমন স্থানে কর্ণগড়ের অন্দর- 

.মহাল প্রতিষ্ঠিত। এই ক্ষুদ্র জোতম্বতীর নাম পারাংনদদী। পারাং 

নদীর জোত গড়ের ছুই দিক দিয়া প্রবাহিত হইয়া আবার একত্র 

কর্ণ গড়। 



৩৩৬ মেদিনীপুরের ইতিহাস | 

মিলিত হইয়াছে । তাহাতে উক্ত নদী গড়ের স্বাতাবিকী পবিখার কায 

করিয়া এই স্থানকে অতি স্ুখদ্ধ ও সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। এই 
পরিথার মধ্যস্থিত ভূমি প্রায় শতাধিক পরিমাণ বিস্তৃত। ইহার মধ্যে 

ইষ্টক-নির্ম্িত অনেকগুলি গৃহ ও দেব মন্দির ছিল। সে সমুদয় গৃহাঁদি 

এক্ষণে চর্ণিকৃত হইয়৷ জঙ্গলময় স্ত,পাকারে বর্তমান রহিয়াছে । উচ্চ- 
ভূমিতে সৈন্ভগণের ও রাজকর্মচারিদিগের যে বাসস্থান ছিল, তাহার 

চিহ্ন অতি সামান্যই আঁছে। পরিথার বহির্ভাগে একটি পঞ্চরত্র মন্দির 

ৃষ্ট হয়। জনশ্রুতি, উহা! রাজগুকুর কুলদেবতার মন্দির। এক্ষণে 
উহাতে কোন মৃদ্তি নাই। 

. কর্ণগড়ের দক্ষিণাংশে এই রাজ্যের অধিদেবতা অনাঁদিলিঙ্গ তগবান্ 

দণ্ডেশ্বর ও অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভগবতী মহাঁমায়ার মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। 
বৃহদাঁকার প্রস্তর দ্বারা এই দেবদেবীর মন্দির এরূপ সুদৃঢ়রূপে নির্দিত 
যে দ্বেখিলে মনে হয়, যুগযুগান্তরেও উহার বিলোপ হইবে না। এই 

মন্দিরের তোরণ-দ্বারদেশে নির্মিত “যোগী-ঘোপা” বা যোগ মণপ-নাঁমক 

প্রস্তরময় ব্রিতল মন্দিরটি আর এক অদ্ভূত বস্ত। মহীমায়ার মন্দিরে 

একটি পঞ্চমুণ্ডী যোগাসন আছে । এইরূপ কিন্বদস্তী শিবায়ন রচয়িতা 

কবি বামেশ্বর ভট্টাচার্য্য ও কর্ণগড়ের খ্যাতনামা রাজ! যশোবস্ত পিংহ 

উক্ত যোগাসনে বসিয়া সিদ্ধ হুইয়াছিলেন। কর্ণগড়টীও এক্ষণে নাড়া- 
জোলাধিপতির সম্পত্তি । তাহারই ব্যয়ে মন্দিরগুলির সংস্কারাদ্দি এবং 
'দেবতাগুলির সেবা-পৃজা যথারীতি নির্বাহ হইয় থাকে। 

খড়গপুর খানার অন্তর্গত বেঙ্গল নাঁগপুর রেলওয়ের খড়গণুর স্টেশনের 

নিকটবর্তী ইন্দা গ্রামে খড়েগশ্বর নামে মহাঁদেবের একটি পুরাতন 
মন্দির আছে। কেহ কেহ বলেন, ধারেন্দার অন্ঠতম রাঁজা খড়গসিংহ 

কর্তৃক এই মন্দিরটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; আবার কেহ কেহ বলেন, 



প্রাচীন কীত্তি ও কাহিনী । ৩৩৭ 

বিষুপুরের মল্লবংশীয় রাজ! খড়গ মল্প ইহার প্রতি- 

তাহ ডাঙগ/1 ষ্ঠাতা। এই মন্দিরটী যে সুপ্রশস্ত প্রান্তরের মধ্যে 
অবস্থিত উহ1 “হিডম্ব-ডাঙ্গা, নামে পরিচিত। জন- 

শ্রুতি, মহাভারতীয় কাণে এই প্রদেশে নিবিড় জঙ্গল ছিল এবং উহ 

হিড়ন্ব ব্রাক্ষসের অধিকার-ভুক্ত ছিল। পঞ্চপাগুব যে সময় বনবাস 

কবিতেছিলেন সেই সময় ঘটনাচক্রে তাহারা এক দিন এই স্থানে 

আসিরা পড়েন; হিড়ন্বের তগিনী হিড়িত্ব! মধ্যম পাগুব ভীমের রূপে মুগ্ধ 

হইয়া তাহার সহিত প্রণয়-পাশে আবদ্ধ হইয়। পড়ে। হিড়ম্ব ইহ! 

অবগত হইয়া সক্রোধে ভীমকে আক্রমণ করিলে তীমের সহিত মন্রযুদ্ধ 

হিড়ম্ পরাজিত ও নিহত হয়। জন্প্রবাদ, এই প্রান্তরেই তাহাদের 

মন্লযুদ্ধ হইয়াছিল এবং দেই কারণেই উক্ত স্থান “হিড়ম্ব-ডাঙ্গা” 

নামে অভিহিত হইয়া থাকে । 

পূর্বোক্ত স্থানের অনতিদুরে প্রসিদ্ধ জগন্নাথ রাস্তার পার্থখে পীর 
লোহানী সাহেব নামক এক মুসলমান সাধুর সামাধি আছে। পীর- 

সাহেবের আদি নাম আমীর ধাঁ; সম্ভবতঃ তিনি 

লোহানীবংশীয় ছিলেন বলিয়া! পীর লোহানী নামে 

পরিচিত ছিলেন । তাঁহার পূর্ব নিবাস উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ছিল। জন- 
শুতি, তিন চারি শত বৎসরেরও পূর্বে তিনি এতদ্অঞ্চলে ভ্রমণ 
উপলক্ষে আসিয়! শেষে এই স্কানেই থাকিয়া যান। তাহার অলৌকিক 
ক্ষমতার অনেক কাহিনী অগ্ঠাপি শ্রুত হওয়া যায়। হিন্দু মুসলমান 

সমভাবে তাহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিত। এখনও এ প্রদেশের হিন্দু মুসল- 

মানেরা অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য এই স্থানে সিন্নি দিয়া থাকে । তিনি লোক- 

হিতকর নানীপ্রক।র কার্য্যও করিয়া গিয়াছেন। পীর সাহেবের আস্তানাটা 

প্রস্তর নির্দিত সমচতুক্ষোণ চত্বর । এই চত্বরের পশ্চিম পার্ে 

২২ 

পীর লোহানী সাহেব! 



৩৩৮ মোদনীপুরের হাতহাস। 

একটি সুউচ্চ প্রস্তর-নির্ষিত প্রাচীর এবং অপর তিন দিকে অনতিউচ্চ 

প্রস্তর দেওয়াল আছে। আসন্তানাটির মধ্যে পীর সাহেবের, তাহার 

সহোদর! ফতে খাতুনের ও লাল খা ও তাজর্থা নামক ছুই ভাগিনেয়র 

দেহ সমাহিত আছে। আস্তানার নিকটে তাহার কয়েকটী শিল্তেরও 

সমাধি আছে। এই স্থানের প্রায় শত হস্ত পশ্চিমে পীর সাহেবের 

গুরুর সমাধি দৃষ্ট হয়। আস্তানাটার পার্শ্ববর্তী একখানি মুখায় গৃহে 
ফকির, মসাফির প্রসৃতি আশ্রয় প্রাণ্ড হইয়া থাকে । বৎসরের মধ্যে 

একদিন সনিহিত পাচখানি গ্রামের মুসলমানদিগকে আস্তানায় তোজন 
করান হয়। এই সকল কাধ্যের ব্যয় নির্বাহের জন্য নবাবী আমল 

হইত যথেষ্ট ভূসম্পত্তি নিষ্কর দেওয়া আছে। 

পীর লোহানা সাহেবের .আস্তানার অনতিদূরে একটি 

প্রাচীন তগ্ন মন্দির দৃষ্ট হয়। লোকে উহাকে রক্ষিনী দেবার 

মন্দির বলে। কিন্তু মন্দিরে এক্ষণে কোন যুত্তি নাই। জনশ্রুতি, যে 
সময় এ মন্দিরে রঙ্ষিনী দেবী ছিলেন, সেই সময় তাহার আহারের 

জন্য প্রতিদিন একটি মনুষ্য পর্ষ্যয়ক্রমে সন্নিহিত প্রত্যেক প্রামবাসা 

গৃহস্থকে প্রদান করিতে হইত। একদিন এক ছুঃখিনী বিধবার 

পালা উপস্থিত হয়। বিধবার একটি অল্প বয়স্ক পুত্র ব্যতীত অন 
কেহ ছিল না। প্রকে আহারের জন্য দ্রেবীকে প্রদান করিতে 

হইবে, এই চিন্তায় দুঃখিনী জননী কীদিয়া আকুল হইলেন । 

ছঃখিনীর ক্রন্দনে মন্মীহত হইয়া পরছুঃখকাতর পীর লোহানা 

সাহেব বিধবার পুজ্রের পরিবর্তে স্বয়ং দেবার সন্নিধানে উপস্থিত 

হন। দেবীর সহিত "পীর সাহেবের যুদ্ধ হইলে দেবী পরাস্ত 

হইয়া! মন্দিরের চুঁড়া ভগ্গ করতঃ পশ্চিমাতিমুখে পলায়ন করেন। 

অতঃপর দেবী জঙ্গলভূমির নিবিড় কাননে প্রবেশ করিয়া এক রজকের 



প্রাচীন কাত ও কাহিনী । ৩৩৯ 

গুহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেই রজক দেবীর- 

অনুগ্রহে উক্ত প্রদেশের রাজা হইয়াছিলেন এবং 

উক্ত প্রদেশ ধল বা ধোপার নামানুসারে ধলভূমি নামে অভিহিত হয়। 

কথিত আছে, ধল রাজবংশের রাজত্বকালে রঞ্ষিনী দেবার বাৎসরিক 

পূজার সময় নরবলি প্রদান করা হহত। ইহা হইতে অনুমান করা 

যাইতে পারে, পূর্বে খড়গপুরেও এই রঞ্ষিনী দেবীর নিকটে নরবলি 

দেওয়া হইত; পীর লোহানী সাহেব সেই প্রথার উচ্ছেদ করায় উত্তর 

কালে এই কাহিনীর সৃষ্টি হইয়াছে। রঙ্কিনী দেবী ও পীর লোহানী 

সাহেব সংক্রান্ত নান! প্রকার কাহিনী অগ্ভাপি এই প্রদেশে শ্রুত 

হওয়া যায়। 

খড়গপুর রেলওষে স্টেশনের পুর্বাদকে প্রায় চার পাচ মাইল অন্তরে 

চাঙ্গুয়াল নামে একখানি গ্রাম মাছে। এ গ্রামে এবং তৎসন্নিহিত 

দ্েউলী প্রভৃতি স্থানে যোলাদীঘি. ক্ষীন সরোবর, বীর সবোবর, 

নজর প্রভৃতি নামে কয়েকটা দীর্ঘ জলাশয় ও প্রস্তর-নিশ্মিত কতকগুলি 

মন্দির ও অক্টালিকাঁর ধ্বংসাবশেষ দুষ্ট হয়। এই সকল রাজা বীরসিংহ 
ও তীয় বংশীয়গণের কীর্তি বলিয়া নির্দেশিত হইয়া থাকে । বীর 

সিংহের কথা পুর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে । যে 
মুক্তিকা-স্তরে এই সকল গৃহ মন্দিরাদি নির্মিত হইয়া- 

ছিল কাল সহকারে তাহার উপর নূতন মৃত্তিকা-স্তর সঞ্চিত হইয়া 
প্রায় ৩৪ হাত উচ্চ হইয়া উঠিরাছে। চাঙ্গুয়ালের চতুর্দিকে একটি 

পরিখা আছে; তাহার পরিধি প্রায় চার মাইল। উত্তর দ্রিকে সিংহদ্বার 

ও সেনা-নিবাসের চিহ্ন দৃষ্ট হয় প্রস্তর-নির্মিত প্রাপাদের ও প্রাচীরের 

কোন কোন অংশ এবং প্রস্তরের চৌকাটাদি অগ্ভাপি পতিত রহিয়াছে । 
চাঙ্গুয়ালের বর্তমান জমিদাঁরগণ উক্ত গ্রামের নানা স্থানে পতিত প্রাচীন 

রঙ্কিনী দেবী! 

বীর সিংহের গড়। 



৩৪৪ মেদিনীপুরের ইতিহাস । 

অট্রালিকার ভগ্নাবশেষ হইতে কয়েক লক্ষ ইষ্টক ও প্রস্তরাদি গ্রহণ 
করিয়াছেন। এখনও ভূগর্ভে ও ভূপৃষ্টে যথেষ্ট ইষ্টক ও প্রস্তর রহিয়াছে। 
এই গ্রামের মধ্যে 'ধনপোতা” নামে একটি স্থান আছে। প্রবাদ, পুর্ব- 
কালে এরস্থানে প্রাচীন রাজবংশের ধনাগার ছিল। শুনিতে পাওয়। 

যায়, সময় সময় উক্ত স্থানের যৃত্তিকাত্যন্তর হইতে কেহ কেহ অর্থ 

প্রাপ্ত হইয়াছে। বলাবাহুল্য, যে বাহা পায় তাহা সংগোপনেই আত্মসাৎ 

করিয়া থাকে। 

বীর সিংহের ভগ্ন প্রাসাদের পার্খে কালনাগিনী নায়ী এক প্রাচান 
দেবীমৃত্তি প্রতিষ্টিতা আছেন । লোকে বলে. এ প্রদেশে বীরসিংহের 

অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্র্ব হইতেই এই দেবী 

কাল নাঙগিনীদেবী' এখানে সংস্থাপিতা আছেন। কাঁলনাগিনী দেবীর 
মন্দিরের কিছু পশ্চিমে ক্ষীর সরোববের তীরে একটি প্রাচীন শিবালয়ও 

আছে। জনশ্রুতি, ইহা বীরসিংহের বংশের কীন্তি। কিন্তু তাহার কোন 

বিশ্বাস যোগ্য প্রমাণ নাই। 

চাঙ্গুয়াল গ্রামের প্রায় অর্ধমাইল অন্তরে শিরসী ও চক দেউল গ্রামের 

সীমায় ষোলা দীঘি নামে একটি সুবৃহৎ দীঘিকা আছে। উহার পরি- 

মান ফল প্রায় শত বিঘা । ষোলা দীঘি ষোল থণ্ডে 

ঘোলা দীখি। বিভক্ত । ষোলটি পুষ্করিণী একত্র সংযোগ করিলে 

যেরূপ ভাব লক্ষিত হয়, এখানেও প্রায় তদ্রুপ ভাব দেখিতে পাওয়া 

যায়। জনশ্রুতি, ষোল জন সর্দারের অধীনে পৃথক পৃথক ভাবে প্রথমে 

ষোলটি পুফরিণী খনন করাইয়া পরে সংযুক্ত করির। দেওয়া হইয়াছে। 

দীঘির উত্তর পার্খে বীধ! ঘাটের পশ্চিম দিকে পূর্বাভিমুখে একটি হোম- 

কুগড ছিল এবং ঘাটের উপরিভাগের কতক অংশ স্তম্তযুক্ত ছাদ বা চাদনী 

দ্বারা আবৃত ছিল। ঠাদনীর প্রস্তর গাথনীর চিহ্ন অগ্ঠাপি স্থানে স্থানে 
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বর্তমান আছে এবং তৎসন্নিহিত একথণ্ড ভূমি এখনও চাদনীচক নামে 

অভিহিত হইতেছে । 

দীঘির উত্তর ও পশ্চিম পার্ের পাড়ের উপরিভাগে চারিটি দেব- 

মন্দিরের তগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। দক্ষিণ পার্খেও তিনটি শ্রেণীবদ্ধ প্রস্তর 
নির্মিত দেউল ছিল। এই তিনটি দেউলের তগ্নীবশৈষ তিনটি কক্করন্তর- 

মণ্ডিত বৃহৎ মৃত্তিকাস্তপের ন্টায় প্রতীয়মান হইত। দৈব-প্রভাব-ভীতি 

লোকের মনে অত্যন্ত প্রবল থাকায় বনুকাল কোন ব্যক্তি এ স্থানের 

এক থান প্রস্তর গ্রহণ বা স্থানচ্যুত করিতে সাহস না করায় এ স্ত,পী- 
কুত মৃত্তিকার অভ্যন্তরে মন্দিরের অবশিষ্টাংশ যে কিরূপ ছিল তাহা 

জানিবার কোন উপায় ছিল না; কয়েক বৎসর হইল নিকটবস্তা 

ধীতপুর গ্রামের জমিদার মহাশয়েরা একটি নূতন বাটা প্রস্তুত করিবার 
জন্ঠ পৃর্বোক্ত তিনটি স্তপের মধ্যে সর্কোত্তরাংশের স্তপটি খনন: করিতে 
প্রবৃত্ত হন। সেই সময় দেখা গিয়াছিল যে, একটি স্থগভীর সমচতুক্কোগ 

বৃহদায়তন প্রস্তর স্তস্তের উপর উক্ত মন্দিরটা প্রতিষ্ঠিত ছিল। এ স্তস্ত বা 

মঞ্চের কোণচতুষ্ঠয় লৌহপাত দ্বার সংযোজিত ছিল এবং প্রস্তরগুলি 

অতি সুন্দরতাবে বিন্যন্ত হইয়াছিল। এ সকল প্রস্তর মধ্যে একটি 

পাষাণময়ী দীর্ঘকাঁয়া ভগ্ন হস্তপদ দশভূজ মৃত্তি ও একথওড শিলালিপি 

পাওয়া গিয়াছিল। বনুকালের 'লখিত প্রস্তর ফলকটির অক্ষরগুলি ক্ষয় 

প্রাপ্ত হইয়া যাওয়ায় এক্ষণে উহার পাঠোদ্ধার করা ছুঃসাধ্য হইয়াছে। 

জমিদার মহাশয়েরা ধীতপুর তবনস্থ কুলদেবতা রঘুনাথ জীউর মন্দিরের 

ভিত্তির উপরিতাগে উক্ত প্রস্তর ফলকখানি সংস্থাপিত করিয়াছেন। 

প্রস্তরময়ী মৃত্তিটাও উক্ত মন্দিরে রক্ষিত হইয়াছে। কথিত আছে, 

যোলাদীঘির মধ্যস্থলে একটি মন্দির আছে এবং সেই মন্দিরে এক 

দেবতা আছেন। এ মন্দির ও দেবতা সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত কাহিনী 
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লোক মুখে শ্রত হওয়া যায়। বর্তমানকাঁলে সেই সকল কথা উপকথায় 

পরিণত হইয়াছে । ষোলাদীঘির বর্তমান অবস্থা অতীব শোচণীয়; 
আবজ্ঞনা ও পক্ষে পরিপূর্ণ । খড়গপুর পরগণ!র মধ্যে বারবাটীয়া ও 

কৌশল্যা নামেও দুইটি স্ুবৃহৎ ও সুরম্য সরোবর আছে। 

খড়গপুর থানার মধ্যে বলরামপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি 

গড়ের ধ্বংদাবশেষ দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে আড়াসিনী পড় ও “অযোধ্যা 

গড়” বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। কাল বিবর্তনে রাজবংশের অবনতির সঙ্গে 

সঙ্গে সেই সকল গড়ের পুর্ব শ্রী! বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে । অযোধ্যা গড়ের 

মধ্যে “জোড় বাঙ্গালা, ও “পঞ্চরত্র' নাঁমে প্রস্তর-নির্মিত দুইটি মন্দির 

আছে। রাজ! বীরসিংহের বংশধর রাঁজা স্ুরথ সিংহের কুলদেবত। 

সিংহবাহিনী জোড় বাঙ্গালায় অধিষ্ঠিত! ছিলেন এবং 

পঞ্চরত্ব মন্দিরটী শ্যামসুন্দর জীউ বিগ্রহের জন্য 

নির্মিত হইয়াছিল। রাজা সুরথ সিংহের মৃত্যুর পর দুইটি মন্ৰিরই বল- 

রামপুর রাজবংশের অধিকাঁন্ভুক্ত হইয়াছিল; বলরামপুৰের অন্যতম 

রাজ! শক্রদ্প মহাপাত্র দেবতা ছুইটির সেবা পৃজার বিশেষ ব্যবস্থা 
করিয়া দিয়াছিলেন। তাহারই ফলে এখনও প্রতিদ্দিন অনেক 

অতিথি, অভ্যাগত এইস্থানে প্রসাদানন পাইয়া থাকে । ইহা! বলরামপুরের 

ঠাকুর বাড়ী নামে প্রসিদ্ধ । 

থড়গপুর থানার অন্তর্গত কলাইকুণ্ড গ্রামে ধারেন্দার প্রাচীন রাজ, 

বংশের গড়বাড়ী ছিল। বাঘাসিনী দেবী এই রাজবংশের কুল দেবতা । 

একটা হস্তীর উপর সিংহ এবং তছপরি প্রস্তরময়ী 

চতুতুজা দেবী মুক্তি। মহেশপুর নামক গ্রামের 

সন্নিকটে যমুনাদীঘি নামক যে পুষ্ষরিণীটী দৃষ্ট হয় উহা! এই বংশের তৃতীয় 

রাজ! খড়গ সিংহ পালের সময়ে খোদিত হইয়াছিল। উত্তরকালে এই 

বলরামপুর গড়। 

কলাইকুণ্ডা গড়। 
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বংশের অন্ততম রাজা প্রতাঁপনারাররণ পাল তাহার সহোদরার বিবাহের 

যৌতুক স্বরূণ উক্ত পু্করিণী মোঁদনীপুরের ম্বনামধন্ত পুরুষ প্রাতঃম্মরণীয় 

দেওয়ান চন্দ্রশেখব ঘোষের পিতামহ নন্দকিশোর ঘোষকে প্রদান 

করেন। অপরিশোধ্য ধণের দায়ে ধারেন্দার প্রাচীন রাজবংশের জমি- 

দার। এক্ষণে হস্তান্তরিত হয়৷ গিয়াছে । যথাস্থানে সে সম্বন্ধে বস্তারিত 

আলোচনা করা হইবে। 

খড়গপুর থানার অন্তর্গত জকপুর গ্রামে সদর কাননগো! পদে পতি- 

ষটশ বিখ্যাত “মহাশপ্প' বংশের বাস ছিল । অগ্তাপি তাহাদের বংশধরগণ 

ইস্থানে'বাপ করিতেছেন। এই সদর কাননগে 

পদের ও মহাশয় বংশের লিস্তারিত বিবরণ 'জমমি- 

দার বংশ'শীর্ষক অধ্যায়ে আলোচনা করা যাইবে । এক্ষণে এই 

বংশের পর্বের বিত্ত বিভনের বা ধন সম্পত্তির বিশেষ কিছুই নাই। কিন্তু 
নবাবী আমলে ইহাদেব যেরূপ সগ্রান, আশবাব-পত্র ও অট্রালিকাদি 

ছল ফ্রেকনীপরের তৎকালীন ফোন জমিদারেরই (সইরূপ ছিল না। 

তাহাদের পৃর্ধ গৌরবের পরিচয় দিতে এক্ষণে কয়েকটা পক্ক-পরিপূর্ণ 
স্রদীর্ঘ পুষ্কবিণী, কয়েকটী তগ্র দেব মন্দির ও কারুকার্ধ্য খোঁদত 

কয়েকটা প্রকাণ্ড জীর্ণ অট্রালিকা পড়িয়া রহিয়াছে । তাহাদের প্রতি- 

চিত দেবদেবীগণের মধ্যে ক্ষেশ্বর ও গনেশের নাঁম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

বহু অর্থ ব্যয় করিয়া এই দুইটি দেবমৃত্তি ও ছুইটি মন্দির নির্মাণ করা 
হইয়াহিল। ফক্ষেশ্বরের নামেই স্তানটার নাম যক্ষপুর বা জকপুর এবং 

পশ্শ্ববর্তী গ্রামথানির চকগণেশ নামকরণ হইয়াছিল । বর্গার হাঙ্গামার 

সময ছুরদান্ত মহারাস্ীয়গণ মন্দির দুইটি লুষ্ঠন করিয়! প্রভূত ধনরত্ব ও 

মত্তি ছুইটি অপহরণ করিয়া লইয়া যায়: 

জকপুরের নিকটবর্তী মালঞ্চ গ্রামেও মহাশয় বংশের এক শাখা 

নকপুর ও মাল । 
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এক্ষণে বাস করিতেছেন। এরঁস্থানে ষে প্রাচীন কালী মন্দিরটী আছে 

উহা এ বংশের সন্তান গোবিন্দরাম রায় কর্তৃক ১৬৩৪ খৃষ্টাবে প্রতিষ্টিত 

হইয়াছিল। 

ডেবরা থানার অন্তর্গত কেদারকুণ্ড পরপণায় 'ভূড়ভুড়ি কেদার' বা 
চপলেশ্বর নামে এক অনাদ্দি লিঙ্গ মহাদেব আছেন। তাহারই নামে 

এ পরগণার নাম কেদার বা কেদারকুণ্ড হইয়াছে । রাজ তোডরমল্লের 

রাজস্ব-বিভাগে কেদারকুণ্ড পরগণার নাম দৃষ্ট হয়। 
সুতরাং তাহারও পুর্ধ হইতেই যে এঁ মহাদেব 

প্রতিষ্ঠিত আছেন তাহা বল! যাঁইতে পাবে । জনশ্রুতি, ব্লাজা যুগল- 

কিশোর য়ায় নামক এই স্থানের জনৈক প্রাচীন জমিদার উহার 

প্রতিষ্ঠাতা । 

মহাদেবের মন্দিরের পার্থে একটি কুণ্ড বা জলাশয় আছে। কুগুটির 

জল কথনও শুষ্ক হয় না। নিরন্তর উহার মধ্য হইতে 'ভূড় ভূড়' শবে 

জল-বুদ্ধদ উত্থিত হইতেছে । উহারই অনতিদূরে একটি ক্ষুদ্র জলশ্রোত 

দেখিতে পাওয়া যায়! উহা! ক্ষীরাই নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। 

সম্ভবতঃ উহার সহিত এই কুগুটির কোন প্রকার যোগ থাকায় এরূপ 

জল-বুদবদ উিত হইয়া থাকে এবং উহার জলও এ কারণে কখনও 

শুদ্ধ হয় না। সাধারণের বিশ্বাস, উত্তরায়ন সংক্রান্তি দিবসে এই কুণ্ে 

স্নান করিলে বন্ধ্যা নারী পুভ্রবতী হন। এই কারণে উক্ত দিবস শত 

শত বন্ধ্যানারী প্রত্যুষে এইস্থানে স্নান করিয়া চপলেশ্বরের পুজ। দিয়া 

থাকেন। সেই সময় এই স্থানে সাত আট দিন ব্যাপী একটি মেলা বসে। 

বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের বালিচক ষ্টেশন হইতে তিন মাইল দক্ষিণে 

এই স্থানটি অবস্থিত। 

ভেবরা থানার দ্বারপাঁড়। গ্রামে বাঁগুলী দেবী, কুমরপুর গ্রামে 

ভুড়ভুড়ি কেদার | 



প্রাচীন কীত্তি ও কাহিনী। ৩৪৫ 

হাতেশ্বর জীউ ও পুশং গ্রামে থগেশ্বর জীউ নামে তিনটি দেবতা 

আছেন। জ্বনশ্রতি, পূর্বোক্ত রাজা যুগল কিশোর 

রাঁয়ের বংশের শেষ রাজ। মুকুট নারায়ণ রায় বাশুলী 

দেবীর প্রতিষ্ঠাতা । এ স্থানের সুবাদীঘি নামক 

স্ববৃহৎ পুক্করিণীটাও তাহার সময়ে খোদিত হইয়াছিল। প্রতি বৎসর 
বৈশাখ মাসে হাতেশ্বর জীউ ও খগেশ্বর জীউর মন্দির-প্রাঙ্জনে এক 
একটি মেলা বসিয়া থাকে । 

ডেবরা থানার মধ্যে 'গড় কিন্লা" ও “আলীশার গড়” নামে ছুইটি 

প্রাচীন গড়ের ধ্বংসাবশেষ দুষ্ট হয়। জনশ্রুতি, গড়কিল্লায় কেদারকুণ 
পরগণার জমিদার পূর্বোক্ত রাজ যুগল কিশোর 

রায় ও রাজ মুকুট নারায়ণ রায় প্রভৃতি বাস করি- 

তেন। উত্তরকালে কাশীজোড়া পরগণার জমিদার 

রাজা রাজনারায়ণের হস্তে রাজা মুকুট নারায়ণের পরাজয় ঘটিলে উক্ত 

গড় সমেত সমস্ত কেদারকুণ্ড পরগণা কাশীজোড়া রাজবংশের অধিকার- 

ভুক্ত হয়। তদবধি উক্ত গড়টি ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতে 
থাকিয়া এক্ষণে স্বতিমাত্রে পরিণত হইয়াছে । আইন-ই-আকৃবরিতে 

কেদারকু্ড পরগণার মধ্যে তিনটি হুর্গের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে গড় 

কিল্লাটি অন্যতম বলিয়া মনে কর! যাইতে পারে। 

বাশুলী দেবী, হাতে- 

শ্বর ও খগেশ্বর জীউ ৷ 

গড়কিল্লা গ আলি 
শার গড়। 

আলিশার গড়টি আলি সাঁহ-নামক জনৈক পরাক্রান্ত মুসলমান 

জমিদার কর্তৃক অনুমান প্রায় চারিশত বৎসর পূর্বে নির্মিত হইয়াছিল। 

তাহারই নামানুসারে গ্রামটির নামও আলিশ। গ্রাম হয়। আলি- 
সাহর কীত্রিগুলির অধিকাংশই এক্ষণে মুত্তিকাত্যন্তরে স্থান প্রাপ্ত 

হইয়াছে । গড়টির চতুদ্দিকে যে পরিখা ও মৃত্তিকান্ত,পের প্রাচীর ছিল 

অগ্ভাপি স্থানে স্থানে তাহার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। কয়েক বৎসর 



৩৪৬ যেদ্রিনীপুরের ইতিহাস। 

হহল এই গড়ের অভ্যন্তরে পুঞ্কারণী খনন কালে একটি কূপ বাহির হয়। 
তন্মধ্য হইতে সন্্রান্ত মুলযানদিগের ব্যবহার্ধ্য কয়েকটা মূল্যবান তৈস 

পত্র পাওয়া গিয়াছিল। 

ডেবরা থানার অন্তর্গত সাহাপুর পরগণার মাড়তলা গ্রামে সাহাজীউ 

নামক এক মুসলমান সাধুর আস্তানা আছে। জনশ্রুতি, সাহাজীউ 

আলি সাহর গুরু ছিলেন এবং তাহারই নামানুসারে 

সাহাপুর পরগণার নামকরণ হইয়াছিল। রাড! 

তোন্ডরমল্পের রীজন্ব-বিভাগে সাহাপুর মহাল সরকার খান্দারণের 

অন্তভূতি ছিল; তৎ্পরে সুজ!র বপ্দোবস্তের সময় উহ সরকার গোয়াল- 

পাড়ার অন্তভূত হয়। তাহা হইলে অনুমান করা ঘাহতে পারে, 

সাহাজীউ ও আলী সাহ চারিশত বৎসরের পূর্বে বর্তমান ছলেন। 

সাহাজীউর অলৌকিক ক্ষমতা সন্বন্ধেও নানাপ্রকার কাহিনী অগ্যাপি 

এই প্রদেশে প্রচলিত আঁছে। 

কেশপুর থানার অন্তর্গত প্রাহ্গণভূম পরগণার মন্তঃপাতি তাড়িয়া 
গ্রামের পশ্চিমে একটি প্রস্তর-ানশ্মিত গড়ের তগ্রাবশেষ দুষ্ট হয়। 

কথিত আছে, এস্বানে মাঝি জাতীয় রাজার। রাজত্ব 

,করিতেন । মাঝি নিয়্শ্রেণীর হিন্দু। এ গড়টাও 

'বাহিব গড়” ও “ভিতর গড়" নামে ছুই বিভাগে 
বিভক্ত ছিল। বাহির গড়ের চতুঃসীমার মধ্যস্থিত ভূমির পরিমাণ প্রায় 

ছুই সহত্র বিঘা! এবং ভিতর গড়ের মধ্যস্থিভ ভূমির পরিমাণ প্রায় ছুই 

শত বিঘা হইবে। ভিতর গড়েই বাজাদের বাঁসতবন ছিল। তাহাদের 

খোদ্দিত তিন চারিটি বড় বড় পুষ্ষরিণীও আছে; তন্মধ্যে রেবতা বা 

রাউত। নামক দরীঘিকাতে শেষ মাঝি রাজা জলমগ্ন হইয়া! প্রাণত্যাগ 

করিয়াছিলেন, এইরূপ কিন্বদস্তী | 

সাহাজীউ পীর। 

তাড়য়া গ্রামের মাঝি 

রাজার গড। 



প্রাচীন কীর্তি ও কাহিনী । ৩৪৭ 

মাঝি রাজাদের রাজত্ব লোপ হইলে ব্রাহ্মণভূম পরগণায় ব্রাহ্মণ 
রাজার অভ্যুদয় হইয়াছিল। মাৰি রাজাদের গড়ের দক্ষিণদিকে এক 

ক্রোশ মধ্যে ব্রাঙ্গণ রাজাদের প্রসিদ্ধ আড় গড়? 

বি্কমান। এ গড়ে অবস্থান করিয়া কবিকল্ধণ 

মুকুন্দরাঁম চক্রবর্তী তীহার মনোহর *চণ্ীকাব্য 

বিরচন করিয়াছিলেন । তাহার কাব্যে এই গড়েরও উল্লেখ আছে £-. 

“ন্ঠরে আড়ঢ়ার গড়, বাঁশ করে কড় কড়। 

জয় চণ্ডী করে হানা হানি।” 

মাঝি রাজার বাহির গড়ের উত্তর সীমায় জয়চগী ঠাকুরাণীর প্রস্তব- 

ময় মন্দির ও পূর্বসীমায় হটনগর মহাদেবের অনাদি লিঙ্গ অগ্ঠাপি 
আছে। “জমিদার বংশ”-শীর্ষক অধ্যায়ে ব্রাহ্মণভূম রাজবংশের বিবরণ 

লিপিবদ্ধ হইবে । 

্রাহ্মণভূম পরগণার উত্তর সীমায় “নেড়া দেউল' নামে একটি রান 
মন্দির আছে। এতিহাসিক রজনীকান্ত চক্রবর্তী মহাঁশরের অন্থু- 

মান, 'নেড়া” শব রাঢ়া শব্দের অপন্রংশ । ৯ 

আমরাও তাহাই মনে করি । নেড়া দেউল চন্দ্র- 

কোণা পরগণার দক্ষিণ সীমায় কোঁঙাই নদীর 

পর পারে অবস্থিত। কোঙাই নদীর দক্ষিণ হইতেই ব্রাহ্মণভূম পর- 
গণা আরম্ত। আমবা পৃর্ধে আলোচনা করিয়াছি, এক সময় মেদিনী- 

পুর জেলার উত্তরাংশে অবস্থিত চন্দ্রকোণা প্রভৃতি পরগণ! রাঢ দেশের 

অন্তভূতি ছিল এবং উহার দক্ষিণ হইতে উড়ি্যার সীমা আরম্ত হইয়া- 
ছিল। আইন-ই-আকবরীতেও দেখা যায় সে সময় চন্দ্রকোণা বাঙ্গা- 

লাঁর সরকার মান্দারণের এবং ব্রাহ্গণভূম সরকার জলেম্বরের অস্তভূতি 

ও ০ গৌড়ের ইতিহাস--দ্বিতীয় ভাগ--পুঃ ৬৩। 0 

ব্রাহ্মণ ভূমের 
আড়টা গড় | 

নেড়া দেউল ও 

ঝাড়েশ্বর মহাদেব । 



৩৪৮ . মেদিনীপুরের ইতিহাস। 

ছিল। এঁ মন্দিরটী রাঢ় দেশেরই শেষ সীমায় নির্মিত হওয়ায়, 

উড়িস্তা হইতে পৃথক করিবার জন্য উহাকে রাঢ়া দেউল নামে পতি- 

চিত করা হইয়া থাকিবে । আর সেই কারণেই, রাঢ় হইতে পুথক 

বলিয়া ব্র!হ্ষণভূমেরও “আরা ব্রাহ্মণভূম” (রাট় নয়) নামকরণ হইয়াছিল, 

বলিয়া আমাদের বিশ্বীস। ১৬৬০ খুষ্টাব্ধে অঙ্কিত ভ্যানভেন ক্রকের 

মানচিত্রে বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার সীমান্তে চিতুয়৷ বরদার পশ্চিমে মন্দিরা- 

কৃতি একটি চিত্র অন্ষিত আছে দুষ্ট হয়। * আমাদের অনুমান 
উহ এ নেড়া দেউল বা রা়া দেউলের চিত্র । 

ঝাড়েশ্বর মহাদেবের মন্দির কেশপুর থানার অন্তত আনন্দপুরের 

নিকটবর্তী কাণাযোল গ্রামে অবস্থিত। চৈত্রমাসে চড়ক পুজার সময় 
এই স্থানে ষে মেলা বসে তাহাতে দেশ বিদেশের বনু সংখ্যক লোকের 

সমাগম হইয়া থাকে । 

গড়বেতা থানার অন্তর্গত গনগনি-ডাঙ্কা, ভিকনগর, একচক্রা। 

প্রভৃতি প্রাচীন স্থানগুলির কথা পূর্ববে বলা হইয়াছে। বগড়ীর রাঁজী- 
দের রাজধানী প্রথমে গড়বেতা গ্রামে ছিল, পরে 

তাহারা গোয়ালতোড় গ্রামে উহা স্থানান্তরিত 

করেন; এক্ষণে তাহাদের অধঃস্তন পুরুষগণ 

মঙ্গলাপোত। গ্রামে বাস করিতেছেন। বর্তমান সময়ে গড়বেতার পৃব্ব 

সমৃদ্ধির বিশেষ কোন চিহ্ুই নাই। বগড়ীর অন্যতম স্বাধীন নরপতি 

রাজা তেজচন্দ্রের নির্মিত প্রসিদ্ধ রায় কোটা ছুর্খটী কালে চুর্ণ বিচুর্ণ 

গড়বেতার 

রায় কোটা ভ্র্গ। 
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প্রাচীন কীর্তি ও কাহিনী । ৩৪৯ 

হইয়া বনগুল্মলতা সমাদৃত প্রস্তর স্তপে পরিণত হইয়াছে; আর থে 
সকল বজ্রনিনাদ কামান তুর প্রাকারোপরি সজ্জিত থাকিয়৷ শক্র হৃদয়ে 

তীতি বিক্ষেপ করিত তাহা ইংবাজ রাজ এ স্থান হইতে অপসারিত 

করিয়াছেন। শিলাবতা নদার পুব্ব পার্থে গড়বেতার সেই পরিখ! 

বেষ্টিত ছুর্গ প্রাকীরের ধ্বংসাবশেষ দুষ্ট হয়। ছুর্গের চারিদিকে উত্তরে 

লালদরজা, পুর্বে রাউতা দরজা, দক্ষিণে পেশা দরজা ও পশ্চিমে 

হনুমান দ্রজ। নামে যে চারিটী স্বৃহৎ সিংহদ্বার শোভা পাইত অগ্তাপি 

ছ'এক স্থানে সে গুলির তগ্রাবশেষ আছে ' 

রায় কোট! ছৃর্গের উত্তর দ্বারের সন্মুথে জলটুষ্গা, ইন্দ্র পুক্ষরিণী, 

পাথুরিয়. হাছুয়া, মঙ্লা, কবেশ দীঘি ও আম পুক্ষরিণ নামে সাতটি 

পুরাতান পুক্ষরিণী আঁছে। প্রত্যেক পুঞ্করিণীর মধ্য- 

স্থলে এক একটি প্রস্তর নিশ্মিত জীর্ণ মন্দির আছে। 

ছুর্গের সান্নিধ্য হেতু অনেকে এই পুষ্কবিণী ও মন্দির 

গুলিকে চৌহান বংশীয় রাজাদিগেরই কান্তি বলিয়া মনে করেন । 

পূর্বোক্ত রায় কোটা দুর্গের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত মহাশক্তি সব্ব- 

মঙ্গল দেবীর প্রস্তর নিশ্মিত মন্দিরটী গড়বেতার অন্ততম প্রাচীন কীন্তি। 

কিন্তু কতদিন হইল এবং কাহার দ্বারা যে উহা 

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহ সগীক বলা যায় না। কেহ 
কেহ বলেন, বগড়ীর প্রথম রাজা গজপতি সিংহ 

উহার প্রতিষ্ঠাতা; আবার কেহ কেহ বলেন, উজ্জয়িনীপতি রাঁজ। 

বিক্রমাদ্দিত্য যখন মধ্যভারতেয় শাসন-দণ্ড পরিচালন করিতেন সেই 

সময় জনৈক সিদ্ধ পুরুষ বগড়ীর বনপ্রদেশে এই দেবী মুষ্তি প্রতিষ্ঠা 

করিয়াছিলেন । রাজী বিক্রমাদিত্য দেবীর অলৌকিক শক্তিন্ন বিষয় 

লৌকমুখে অবগত হইয়! গরবেতায় সমাগত হন এবং দেবীর মন্দির 

গড় বেতার 

কয়েকটী পুষ্করিণী। 

গড় বেতার 

সর্ববমঙ্গলা দেবী। 



৩৫০ _ মেদিনীপুরের ইতিহাস! 

মধ্যে শব সাধনে নিরত হ'ন। দেবী তাহার সাধনায় পরিতুষ্ট হহয়া 

তাহাকে তাল বেতাল নামক অলৌকিক তেজ সম্পন্ন দুই অন্ুচরের 
উপর আধিপত্যলাতের অধিকার প্রদান করেন। রাজা আপন সফলতা 

প্রত্যক্ষাভৃত কারবার মানসে দেবীর অনুমতি ক্রমে তাল বেতালকে 

মন্দির-দ্বার পূর্ব দিক হইতে উত্তর দিকে পারবন্তিত করিবার আদেশ 

করিখাঁমাত্র উহ পরিবত্তিত হইয়া যায়। জনশ্রুতি, সেই কারণে সর্ধ- 

মঙ্গল। দেবীর মন্দিরের দ্বার উত্তর দিকে অবস্থিত) সচরাচর কোন হিন্দু 

মন্দিরে এরূপ দেখা যায় না। 

উজ্জয়িনাপতি ছিক্রমাদিত্য এ প্রদেশে আসিয়। শব সাধনা করিয়া 

গিয়াছলেন বলিয়া কোন বিশ্বাস যোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। 

দীতনের পুর্ববোক্ত রাঁজা বিক্রমকেশরী বা এ প্রদেশের বিক্রমাদিত্য 
নামে অন্ঠ কোন রাজার সহিত এই কিন্বদন্তীর কোন সম্বন্ধা আছে কি 

না! বলা বায় না। উজ্জপ্বিনীপতি বিক্রমাদিত্যের নাম ভারত বিখ্যাত 

এবং তাহার শব সাধনা ও তালবেতালের কাহিনী তাহার নামের সহিত 

বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকায় উত্তরকালে এই সব্বমঙ্গল। দেবীর উত্তরমুখী 

বারের কারণটাও তাহার তালব্তোলের সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া কিছু 
আশ্চর্য নয়। 

সব্বমঙ্গলা দেবার মন্দিরের গঠন প্রণালী অদ্ভুত ; দেখিলে আশ্চয্যা- 

ন্বিত হইতে হয়। দ্বারযোগে মন্দিরের মধ্যে ত্রিশ হস্ত পরিমিত 

স্থান স্ুবিস্তীর্ণ সুড়ঙ্গ পথের গায় আলোক বিরহিত পথ অতিক্রম 

করিযা গেলে মান্দরের দক্ষিণ পার্খে দেবীর তেজময়ী পাষাণমৃন্তি 

দেখিতে পাওয়। যাঁয়। সে স্থলে দিবা দ্বিপ্রহবের সময়ও অন্ধকার । 

আলোকের সাহায্য ব্যতীত কিছুই দেখা যায় ন!। দেবীর পারে 

দিবারজনী একটি প্রদীপ জালিত হইয়া থাকে। দ্রেবীর বামপার্খে 



প্রাচীন কীর্তি ও কাহিনা । ৩৫১ 

একটি স্থুরচিত পঞ্চমুণ্ডী প্রস্তর-আঁসন আছে । কিন্বদন্তী উই আসনে 
উপবেশন করিয়া রাজা বিক্রমাঁদিত্য, রাজা গজপতি প্রভৃতি সিদ্ধ 

হইয়াছিলেন। ' 

গড়বেতার কামেশ্বর মহাদেব ও রাধাবল্লত জীউর মন্দির দুইটিও' 

প্রগিদ্ধ। কামেশ্বর মহাদেবের মন্দিরটী কতকাংশে 

সর্কমঙ্গলা দেবার মন্দিরের অন্ধরূপ এবং ইহার 

সন্দ্ষেও এরূপ নানাপ্রকার কিন্বদন্তী প্রচলিত 

আছে । রাধাবল্লতজীউর মন্দিবটী বগড়ীর অন্ঠতম রাজা হুঙ্জন সিংহ 

মল্ল কর্তৃক নির্ষিত হইয়াছিল । 

গড়বেতার ছয় মাইল উত্তর পশ্চিমে বগড়ার স্ুপ্রসিদ্ধ কুষ্ণরায় জীউ 
আছেন। জনশ্রুতি, বগড়ীর প্রথম রাজ] গজপতি 

সিংহের মন্ত্রী রাজ্যধর বায় ইহার প্রতিষ্ঠাতা । পর- 

বন্তিকালে বগড়ীর অন্ততম রাজ! রঘুনীথ সিংহ রুষ্ণরায় জীউর পাশ্বে 

রাধিকা মুণ্তি স্থাপন করিয়া মন্দিরটা নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন: 

প্রতি বৎসর ফাল্গুনী পুণিমায় দোল যাত্রার সময় এই স্থানে কয়েক- 

দিন ব্যাপী একটি বৃহৎ মেলা হয়। সেই সময় বঙ্গদেশের নানাস্থান 

হইতে বনু সংখ্যক বৈষ্ণব ও অন্তান্ত বু লোকের সমাগম হইয়। থাকে | 

গোয়ালতোড়ের পঞ্চরত্ব মন্দিরের কারুকাধ্য মনোরম । রাজা 

ধারবচরণসংহ কর্তৃক প্রায় সা্ধ শতাব্দী পূর্বের 

এই মন্দিরটা নিন্মিত হইয়াছিল। রাজা এই 

মন্দিরে বালচন্দ্রনামক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিবার 

মানসে ইহ] নির্মাণ করাইয়ীছিলেন; কিন্তু দেবগাতকে মন্দির প্রাতষ্ঠা 

হইবার পৃথ্রে তথায় একটি গোবৎস মৃত হওয়ায় উহা অপাবিত্র বোধে 
পরিত্যক্ত হইয়াছে। | 

কামেশ্বর মহাদেব গ 

রাধাবল্লভ জীউ। 

বগড়ী কৃক্খরায় জীউ। 

গোয়ালতোড়ের 

পঞ্চরত্ু মন্দির। 



৩৫২ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 

উড়িয়াসাই গ্রামে একটি প্রস্তর-নির্মিত জীর্ণ মন্দির আছে । উহার 

গাত্রে যে খোদিত লিপিটী আছে তাহা হইতে জান! 

যায় যে, রাজা চৌহান সিংহের সময়ে উহা! নির্মিত 
হইয়াছিল। প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্টিতা দেবা মুত্তি সন্বন্ধেও নানাপ্রকার 
অদ্ভূত কাহিনী প্রচলিত আছে। 

বগড়ী পরগণার মধ্যে আরও কয়েকটা মন্দির ও দেব দেবীর মৃদ্তি 

আছে। তন্মধ্যে পূর্বোক্ত রাজ্যধর রায় কর্তৃক 
বগড়ীর অস্ত টির - ৰ | 

কয়েকটা মন্দির।  প্রতিষিত গোয়ালতোড়ের সনৎকুমারী বাঁগবীজ 
গোস্বামী নামক জনৈক সাধু পুরুষ কর্তৃক প্রায় 

তিন শত বৎসর পুঝে প্রতিষ্ঠিত। পাথবরবেড়া গ্রামের রঘুনাথ জীউ, 

কাদড়ার চমৎ্কারিণী দেবী ও মেড়র। শিরোমণিপুরের বৃক্ষমূলের ভৈরবী 

মুত্তি ও প্রসিদ্ধ। চমৎ্কারিণী দেবীর প্রতিষ্ঠাতার নাম জানা যায় নাই। 

কেহ কেহ বলেন, শিরোমণিপুরের তৈরবী মুস্তিটাকে উপেন্ত্র ভট্ট নামক 
জনৈক ব্রাহ্মণ প্রায় পাচ শত বৎসর পূর্বে অন্ত স্থান হইতে লইয়া 

আসিয়। উক্ত স্থানে স্থাপিত করিয়াছিলেন। তাহার বংশধরগণ এখনও 

এ গ্রামে বাস করিতেছেন । রত্বাবলা ব্যাকরণ, রাঁস কৌমুদী প্রভৃতি গ্রন্থ 

প্রণেতা এবং পদা্ক দূত, ষটপদী প্রভৃতি গ্রন্থের টাকাকা'র স্বর্গীয় পণ্ডিত 
গৌরমোহন বিষ্ালঙ্কার এই বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

গড়বেতা থানার অন্তর্গত ঝালদা গ্রামের অদূরস্থ নয়াবসাতের তগ্র 
দুর্গটীও বগড়ীর রাজবংশের অন্যতম কীন্তি। রাজা 

গনপতি সিংহের সময়ে উহা নির্মিত হইয়াছিল। 
জামল৷ সেতু নির্মীণের সময় এ স্থান হইতে অনেক প্রস্তর লইয়া যাওয়া 
হয়। এখনও তথায় অনেক প্রস্তর রহিয়াছে । গড়বেতা থানার এই 

সকল মন্দির, পুক্ষরিণী ও দুর্ণাদির অধিকাংশই এক্ষণে বগড়ীর বর্তমান 

উডিয়াসাইর মন্দির । 

ঝালদার দুর্গ । 
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জামদার কলিকাতা বাগবাজার নিবাসী শ্রীযুক্ত ধনেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
প্রভৃতির সম্পত্তি। 

পাশকুড়া থানায় কাশীজোড়ার প্রাচীন রাজবংশের গড়বাড়ী ছিল। 

তাহাদের কীন্ডি-চিহ্ন অগ্ঠাপি এ থানার নানা স্থানে দৃষ্ট হয়। শুরা 

গ্রামের যামিনী দীঘি-নামক পুষ্ষরিণী খুষ্টা় ষোড়শ 

শতাব্দীতে রাজা যামিনীভান্ রায়ের সময় খোঁদিত 

হইয়াছিল। রাজ প্রতাপনারায়ণ রায় প্রতাপপুর 

শামক গ্রাম স্থাপন করেন এবং হরশঙ্কর-নামক গ্রামে বাজবাটা নির্মাণ 

ক্রিয়া তথায় কৃষ্ণরায়জীউর মৃত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এ বংশের 

শন্যতম রাজা লক্ষমীনারায়ণ রায় মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া চাচিয়াড়। 

গ্রামের মস্জিদ নির্মাণ করিব] দিয়াছিলেন। রাজা জিতনারায়ণ রায় 

চচিয়াড়া গ্রামের সঙ্গত ও ফকিরগঞ্জ গ্রামের জিত-সাগর জলাশয়ের 

এরতিষ্ঠাতা। জয়পাটন! গ্রামের জয়চণ্ডী, প্রঠাপপুরের অনন্ত বাসুদেব, 

দেড়াচকের গোবর্ধনধারী, থসরবনের গোপাল জীউ এবং রঘুনাথ 

পাড়ীর রঘুনাথ জীউ এই রাজবংশ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। 

খখাস্থানে কাণীজোড়। রাজবংশের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইবে । 

এই জেলার পশ্চিম সীমান্তে বাণপুর থানায় কানাইসর নাঁমে একটি 

পাহাড় আছে। এতদ্ অঞ্চলের পাহাড় কয়টির মধ্যে ইহাই সর্ধোচ্চ। 

প্রতি বৎসর আষাঢ় মাঁসে এই পাহাড়টীর ছুইবার 
পুজা হয়। তছুপলক্ষে বীকুড়াঃ মানভূম, সিংহভূ 

প্রভৃতি জেলা হইতে লোক আসিয়! থাকে। গিরি-শৃঙ্গের দৃশ্ঠ অতি 
মনোরম | সেখানে নানা প্রকার অদ্ভুত ও বিচিত্র পুশ্পো্ান দৃষ্ট হয়। 

তথায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষও আছে । শিখর দেশ বিস্তৃত; তন্মধ্যে মাত্র 

ছয় বিঘা! ভূমি উত্তিদ বঙ্জিত সমতল ক্ষেত্র । অবশিষ্ট প্রায় পঞ্চাশ ষাট 
৩ 

পঁশকুড়া থানার 

কাশীঞোড়া রাজা। 

কানাইসর পাহাড়। 



৩৫৪ মেদিনীপুরের হাতহাস। 

বিঘ৷ ভূমি নিবিড় জঙ্গলাকীর্ণ। একস্থানে একটি জীর্ণ প্রাচীন মন্দিরের 
ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। এইরূপ কিন্বদনন্তী মে, বহুকাল পূর্বে প্র স্থানেই 
পাহাড়ের পুজা হইত। কিন্তু বলিদানের পর তথায় আর কাহারও 

থাকিবার বা যাইবার অধিকার ছিল না। এক সময় পুজক বলির 

খড়গটা আনিতে ভুলিয়া গিয়া পুনরায় ঘখন উহা আনিবার জন্য উপরে 

গমন করেন, তখন দেখেন যে, দেব তথায় ছুইটি ব্যাপ্র লইয়া উপবিষ্ট 

আছেন। দেবতার প্রত্যাদেশ হয়, “আর কখনও এইস্থানে আসিও না 

এবার হইতে নীচে পুজা করিও। তদবধি আব উপরে পুজ। হয় না 

বা সচরাচর কেহ উপরে উঠেও না । দ্বেবতার আদেশে হউক বা না 

হউক, ব্যাঘ্রের ভয়েই যে পুজকগণ আর অত উচ্চে সেই জঙ্গলাকীর্ণ 
স্থানের জীর্ণ মন্দিরে বসিয়া পুজা করিতে সাহসী হন নাই তাহা 

নিঃসন্দেহে বল৷ যাইতে পারে। পাহাডটার সান্ুদেশে “দে হরির স্থানঃ 

নামে একটি প্রশস্ত স্থান আছে, তথায় কতকগুলি বড় বড় প্রস্তর আছে। 
এক্ষণে পুজা প্রথমে সেইস্থানে হয়; তৎপরে পাহাড়ের পুর্ববদিক দিয়া 
উপরে উঠিবার যে পথ আছে, সেই পথে কিয়দ্,র উঠিলে যে স্থানে 

উপনীত হওয়া যাঁর উহাই পুজার দ্বিতীয় স্থান। স্থানটা অত্যন্ত ঢালু 
বলিয়া বেশী লোক একত্র তথায় থাকিতে পারে না। একদল নামিষ়া 

আসিলে আবার একদল উপরে যাইতে পারে। পুজার স্থানে প্রায় শত 
হস্ত দীর্ঘ এবং প্রায় পঞ্চাশ হস্ত প্রস্থ ও তদন্ুুরূপ উচ্চ একটি প্রকাণ্ড 

স্তর আছে। উহার মধ্য দিয়া একটি গঞ্ত আছে; পুজা শেষ হইলে 
যাত্রিগণ এ গর্ভের উপরে আমলকী ও পুষ্পাঞ্চলি দিয়! নিয়ে হাত 

পাঁতিয়া থাকে । পুজারী বলেন, উক্ত আমলকী ও পুপ্প যত শীঘ্র যাহার 

হস্তে পতিত হর তাহার মনস্কামনা তত শীঘ্র পূর্ণ হইয়া থাকে। 
আর যাহার হস্তে একবারে পড়ে না__হাহীর মনস্কামনাও সিদ্ধ হয় না। 



প্রাচীন কীর্তি ও কাহিনী । ৩৫৫ 

পর্ধত-গাত্রে একটি কুপ আছে। উহার গভীরত। মাত্র দুই তিন হাঁত 

হইলেও উহার সঙ্গে একটি ঝরণার সংযোগ থাকায় মেলার সময় পাঁচ 

ছয় হাজার লোক জলপান কর] সত্বেও উহার জল দমভাবেই বর্তমান 

থাকে; জলও পরিষ্কার | 

বাঁণপুর থানার মধ্যে রামগড় ও লালগড় রাজবংশের গড়বাঁড়ী 

অবস্থিত। “জামার বংশ*শীর্ধক অধ্যায়ে তাহাদের বিস্তারিত বিবরণ 

লিপিবদ্ধ হইবে । শিলদা গ্রামের প্রার এক ক্রোঁশ 

উত্তরে শিলদাঁর প্রাচীন রাজবংশের গড়বাড়ী ও 

মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। উহারই অনতি- 

দুরে তৈরব-ডাঙ্গা নামক স্থানে তৈরব-নামক এক দেবতা আছেন। 'যে 

ভগ্ন মঞ্চটার প্রস্তর-স্তপের উপর ভৈরব আছেন এ স্থানের ধ্বংসাবশেষ 

দেখিলে মনে হয়+-এক সময় সেখানে একটি বৌদ্ধ বিহার ছিল। 

কালে তাহ! রূপান্তরিত হইয়াছে । জনশ্রুতি, শিলপার এ প্রাচীন রাজ- 

বংশ শৈব ধর্মাবলম্বী ছিলেন । এই কারণে, এ অঞ্চলের নানাস্থানে শিব- 

লিঙ্গ ও প্রস্তর নির্মিত ছোট ও বড় ষণ্ড যুদ্তি যেখানে সেখানে দেখিতে 

পাওয়া ঘায়। ওড়গৌঁদা গ্রামের রাজবাটার ধ্বংসাবশেষের মধ্যেও 

একটি সুবৃহত গ্রস্তরময় যণ্ড আছে। উহা এরূপ সুন্দরভাবে নিপ্মিত যে, 

কতকাল এরূপ অযত্র অবস্থায় পড়িয়া থাকা সত্বেও এখনও প্রথম 

দেখিলে উহাকে জীবন্ত ষ্ড বলিয়া ভ্রম হয়। পরবর্তিকাঁলে যে রাজ- 

বংশ এ প্রদেশে অধিকার লাত করিয়াছিলেন, তাহারা শিলদা গ্রামে 

বাস করিতেন। “শিলার বাধ” নামক স্তুপ্রসিদ্ধ জলাশয়টা াহাদেরই 

কীন্তি। তাহাদের বংশ বিবরণও যথাস্থানে আলোচিত হইবে। 

মেদিনীপুর জমিদার কোম্পানী? এক্ষণে শিলদার জমিদার | 

বেল পাহাড়ী গ্রামে তাহাদের কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে । 

রামগড়, লালগড় ও 

শিলদা। 



৩৫৬ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 

ঝাড়গ্রাম থানার মধ্যে ঝাড়গ্রাম ও জামবনীর গড় দুইটিও প্রসিদ্ধ । 

পূর্বকালে ঝাড় গ্রাম গড়ের চতুদ্দিকেও সুদৃঢ় প্রস্তর-প্রাকার ও পরিখা 
ছিল। এই গড়ের মধ্যে ঝাঁড়গ্রাম রাজবংশের 

কুলদেবত। এবং রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী ভগবতী গায়ত্রী 

দেবীর একটি মন্দির আছে। মন্দিরটী একটি 

পুরাতন সরসী তটে সংস্থাঁপিত। উহার নির্মীণ কৌশল ও অবস্থা 

দ্রেখিলে উহাকে একটি প্রাচীন কীন্তি বলিগাই অনুমিত হয়। 

জামবনী রাজবংশের গড়-বাড়ী সাধারণতঃ “চিন্ধী গড়” নামে 

পরিচিত। 

ঝাঁড়গ্রাম গড়ের ছুই মাইল অন্তরে রাধানগর গ্রামে বাড়গ্রামের 

অন্যতম রাজা বিক্রমজিৎ মল্প উগালষণ্ড দেব বাহাদুরের নিন্মিত “মেলা 

বাধ ও “কেরেন্দার বাধ” নামে দুইটি বৃহৎ জলাশয় 

আছে। নিদারুণ নিদাঘকালে যখন এই প্রদেশের 

চারিদিকেই ভীষণ জলকষ্ট হয় তখনও এই দুইটি 

জলাশয়ে অগাধ জল থাকায় এই প্রদেশের অধিকাংশ লোকেই এই 
জল পান করিয়া জীবন রক্ষা করে। 

ঝাড়গ্রাম গড় হইতে প্রায় তের মাইল দুরে চন্দ্রী নামে একটি 

বৃহৎ গ্রাম আছে। এই গ্রামে একটি প্রাচীন মন্দিরে চন্দ্রশেখর নামে 

এক অনাদি লিঙ্গ মহাদেব আছেন। এই 

মহাদেবের প্রকাশ সম্বস্ধেও. এ প্রদেশে নানাগ্রকার 

অলৌকিক .কাহিনী প্রচলিত আছে। চন্দ্রশৈথর 

মহাদেবের নাম হইতেই গ্রামটার নাম চন্দ্রী হইয়াছে । বঝাড়গ্রামের 

রাজগণ দেবসেবার জন্ত অনেক ভূসম্পতি দান করিরা গিয়াছেন 

এবং সমস্ত গ্রামখানি গ্রামবাসীদিগকে নিষ্কর তোগ করিতে দিয়! 

ঝাঁড়গ্রাম ও জামবনী 

গড়। 

মেলা বাধ ও 

কেরেন্দার বাধ। 

চন্দ্রী গ্রামের চন্দ্রশেখর 

মহাদেব। 



প্রাচীন কীর্তি ও কাহিনী । ৩৫৭ 

গিয়াছেন। চন্দ্রী গ্রামে অনেকগুলি ব্রাহ্মণের বাস আছে। প্রতি 

বত্সর এই স্থানে মহাসমারোহে চড়ক পূজা সম্পন্ন হইরা থাকে । 
ঝাড়গ্রাষ পরগণার মধ্যে 'রাঁজদহ মাতা” নামী এক দেবী আছেন। 

ঝাঁড়গ্রাম গড় হইতে প্রায় তিন মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বনমধ্যে 

প্রবেশ করিলে এই দেবীর অবস্থিতি স্থান দৃষ্ট হয়। 
দেবার অবস্থাপিত স্থানের নিকটেই একটি জলঝোত 

নিরন্তর উজ্জীবিত হইতেছে । এই জলঙ্রোত হইতেই পরগণার মধ্যে 

একটি ক্ষুদ্র জোতন্বতী প্রবাহিত হইয়াছে । ঝাড়গ্রাম গাজ্যের প্রজাদের 

বিশ্বীন কোন বৎসর এদেশে অনাবৃষ্টি হইলে দেশীধিপতি রাজা এই 

স্থানে উপস্থিত হইয়া তক্তিভরে দেবীকে অগ্চনা করিলে দ্রেশমধ্যে 

সুবৃষ্টি হইয়া থাকে । 
গোপীবল্লভপুর থানায় কয়েকটী প্রাচীন কীন্তির নিদর্শন আছে। 

এই থানার অন্তর্গত কুলটিকরী গ্রামের প্রায় এক মাইল পূর্বদিকে 
কিয়ারচাদ প্রান্তরে প্রায় পাঁচ ছয় শত প্রস্তর- 

স্তম্ভ স্থানে স্থানে প্রোথিত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত 

হইব পড়িয়া আছে, দ্রেখা যায়। সেগুলি উচ্চে 

আড়াই কিট হইতে চার ফিটের বেশী নয়। উহাদের মস্তকতাগ 

গোলাক্ৃতি, অনেকট! মনুুষ্যের মস্তক ও গ্রীবাদেশের অনুরূপ এবং 

অধতাগ সাধারণ স্তস্তের স্ঠায়। আসামের নাগা পর্বতে ও ছোট- 

নাগপুরের স্থানে স্থানেও এইরূপ প্রস্তর-স্ততস্ত দেখিতে পাওয়৷ ষায়। 

প্রত্বতত্ববিদৃগণ অনুমান করেন, এগুলি প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম 

নিবাপিগণের কীন্তি। তাহারা তাহাদের আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুর পর 
এইরূপ সমাধি-স্তস্ত নির্মীণ করিয়া দিত। খুষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য 

তাগে জহর সিংহ নামক এ প্রদেশের জনৈক রাঁজ। বিতি স্থান হইতে 

রাজদহ মাতা । 

ছ্বিপাকিয়ারচাদের 

প্রন্তর-স্তৃত্ত | 



৩৫৮ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 

এইরূপ প্রায় সহত্র স্তস্ত সংগ্রহ করিয়া কিয়ারাদ প্রান্তরে স্থাপিত 

করিয়াছিলেন । দূর হইতে দেখিলে এইগুলিকে দণ্ডায়মান মনুষ্য 

বলিয়া মনে হয়। এইরূপ কিন্বদত্তী, শক্রপক্ষের মনে তাহার জনবল 

সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা জন্মাইর দ্রিবার উদ্দেশ্তে জহর সিংহ এগুলিকে 

উক্ত স্থানে প্রোথিত করিয়া কাখিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাঁর সে উদ্দেশ্ত 

কতদুর সফল হইয়াছিল, তাহা কে বলিবে? 

খেলাড় নয়াগ্রা পরগণায় স্ুবর্ণরেখা নদীর দক্ষিণকূলে দেউলবাড় 

গ্রামে বামেশ্বর নাথের একটি. প্রাচীন প্রস্তর নির্টিতি মন্দির 

আছে। মন্দিরটী একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর 

উৎকল দেশীয় শিল্প পদ্ধতি অনুসারে নিশ্মিত। 

উহার উচ্চতা প্রা ৭৫ ফিট। ছাদে এবং 

দেওয়ালের চতুদ্দিকে নানাপ্রকার চিত্র ও কারুকার্ধ্য আছে। মন্দির 
মধ্যে সহআালঙ্গ নামে এক মহাদেব আছেন। জনশ্রুতি, খুষ্টায় যোড়শ 

শতাব্দীতে নয়াগ্রামের অন্যতম রাজ। চন্দ্রকেতু স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়া! এই 
স্থানে এ মন্দির ও দেবতা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এখনও নয়া- 

গ্রামের বর্তমান রাজবংশের ব্যয়েই দেবসেবা নির্বাহ হইয়া থাকে । 

চৈত্র সংক্রান্তী ও গঙ্গা! বারুণীর সময় এস্থানে প্রতি বৎসর বৃহৎ মেলা 

বসিয়া থাকে । 

রাঁমেশ্বর নাথের মন্দিরের প্রায় ছুই মাইল অন্তরে নিবিড় অরণ্য 

মধ্যে তপোবন নামক একটি স্থান আছে। তথায় একটি জীর্ণ কষ 

মন্দিরের তগ্রাবশেষও দৃষ্ট হয়। উহার নিকট দিয়া 
সীতা খাল নামক একটি ক্ষুদ্র নির্বরিণী প্রবাহিত 

হইতেছে। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস, এই স্থানেই মহর্ষি বাল্সিকীর 
তপোবন ছিল; সীতাদ্েবী রামচন্দ্র কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে লক্ষণ 

রামেশ্বর নাথের 

মন্দির। 

তগোবন। 



প্রাচীন কীত্তি ও কাহিনী । ৩৫৯ 

এইখানেই তাহাকে রাখিয়া গিয়াছিলেন; লব কুশের জন্ম এই স্থানেই 

হইয়াছিল। বলা বাহুল্য রামানণ বর্ণিত মহর্ষি বাল্মীকির তপোবনের 

যে অতি মনোর এবং উহা! তপোবনেরই উপযুক্ত সে বিষয়ে কোন 

সন্দেহ নাই। এ স্থানে অরণ্য মধ্যে প্রাচীন কালের তপস্থিগণের 
তপোনুষ্ঠানের পরিচয়ও পাওয়া যায়। প্রাচীন লোকের মুখে শ্রুত হওয়া 
যার যে, প্রায় পঞ্চাশ, ষাট বত্সর পূর্বেও তাহারা এ অরণ্য মধ্যে ছুই 

চারিজন সাধু সন্্যাসীকে নির্জনে সাধনা করিতে দেখিয়াহেন। অবণ্য- 

জাত ফল, মূল ও নির্ঝরিণীর জল পাঁন করিয়াই তাহারা ক্ষুধা তৃষ্ণা 

নিবারণ করিতেন। লোকালয়ের সঙ্গে তাহাদের একপ্রকার কোন 

সম্বদ্ধই ছিল না। 

নয়াগ্রামের খেলাড় গুটি নয়াগ্রাম বাজবংশের দ্বিতীয় বাঁজা 

প্রতাপচন্দ্র সিংহ কর্তৃক অনুমান পঞ্চদশ শতাব্দীতে নির্মিত হইয়াছিল । 

প্রগুর-নির্থিত সুবৃহৎ রাজবাটীকে কেন্দ্র করিয়া গড়টার চতুদ্দিকে সুউচ্চ 
প্রাীর ও সুগভীর পরিখা ছিল। এক্ষণে সেই 

রাজবাটী প্রস্তর-স্তপে পরিণত হইয়াছে, গড়খাই 

ভরিয়া গিয়াছে, কেবল প্রস্তর প্রাচীরের কিয়দংশ ও তোরণ দ্বারটী 

প্রাচীন কীন্তির সাক্ষ্য দিতে দাঁড়াইয়া আছে। এই গড়ের অভ্যন্তরে 

নীল প্রস্তরে নির্শিতি একটি অশ্পৃষ্ঠে একত্রোৌপবিষ্ট স্ত্রী ও পুরুষ মু্তি 
আছে। সচরাচর এরূপ অশ্বারূঢ় যুগলমৃর্তি দেখা যায় না। প্রত্বতত্ববিদৃ- 

গণের মধ্যে কেহ কেহ উহাকে পারসীক বা শক প্রতিমুর্তি বলিয়া 

যনে করেন। তাহারা বলেন, ইহার গঠন প্রণালী অনেকাংশে আরবের 

প্রাচীন বিধ্বস্ত নিনিভ নগবীর্ স্ত.প-গর্ে প্রাপ্ত মূর্তির অন্থুরূপ 

আমরা কিন্তু উহাকে আমাদের এই ভারতবর্ষেরই সম্পত্তি_-আমাদেরই 

খেলাড় গড়। 



৩৬০ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 

কামদেব ও রতিদেবীর মূর্তি বলিয়া! মনে করি। পুরুষ মুর্ভিটার 

হস্তস্কিত তীর ধন্ুক কাষদেবের ফুলশরের কথাই স্মরণ করিয়া দেয়। 

মানভূম জেলার অনেক মন্দিরের সম্মুখেও এরপ মূর্তি দেখা যায়। 

এ সকল মুর্তি খুব বেশী প্রাচীন কালের নয়৷ 

নয়াগ্রাম পরগণায় চন্দ্ররেখা গড় নামে আর একটি গড়ের ধ্বংসাবশেষ 

আছে । মেদিনীপুর জেলায় যতগুলি প্রাচীন গড়ের চিহ্ন আছে তন্মধ্যে 

এইটী সন্দাপেক্ষা বৃহৎ ও সুরক্ষিত হিল বলিয়া 

বোধ হয়। গড়টার দৈর্ঘ্য প্রস্তের ভূমি পরিমাণ 

১০৫০ ১৭৮০ গজ | ইহার বাহিরে যে পরিখাটী ছিল তাহার দৈর্ঘ্য 

প্রত্যেক দিকে প্রায় এক মাইল । সুবিস্তীর্ণ কঙ্করময় কঠিন ভূমির উপর 

এই গড়টী প্রতিষ্ঠিত হওয়াঁর, কুড়ি পঁচিশ ফিট প্রস্থ এবং বার তের ফিট 

গভীর এ পরিখাটী খনন করিতে অনেক পরিশ্রম ও অর্থব্যর় হইয়া 

থাকিবে । পরিখাটীর ভিতর পার্খ হইতেই গড়ের চতু্দিকে পনর ফিট 

উচ্চ একটি গ্রস্তর-গ্রাচীর ছিল। তৎপরে আর একটি ক্ষুদ্র পরিথা 

পরিবেগিত ভইয়া রাজপ্রাসাদ অবস্থিত ছিল। সাড়ে পাচ ফিট দীর্ঘ, 

দুই ফিট প্রস্থ এবং দেড় ফিট উচ্চ-প্রস্তর খণ্ডের দ্বারা এই সকল গুহ 

ও প্রাচীরগুলি নির্মিত হইয়াছিল। গড়টার চারিদিক এক্ষণে জঙ্গণে 

পূর্ণ হইয়া গিয়াছে । প্রাচীর ও অট্টালিকাগুলি ভায়া পড়িয়াছে। 

পরিথাতে এখন আর জল নাই - অধিকাংশ স্থান ভরিয়া গিয়াছে! 

পপিখার বাহিরে এক স্থানে "গড় ছুয়ার-নামক একটি ক্ষ পল্লী 

আছে, সেখানে কতকগুলি সাওতাল বাস করিতেছে। জনশ্রুতি, 

পস্থানেই চন্দ্ররেখা গড়ের প্রধান প্রবেশ-ছ্বার ছিল। ষ্টার ষোড়শ 

শতাব্দীতে নয়াগ্রামের রাঁজা চন্দ্রকেতু সিংহ (কেহ কেহ বলেন টা 

শেখর সিংহ) কর্তৃক এই গড়টী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এক্ষণে উহা ও 

চন্দ্ররেখা গড়। 



প্রাচীন কীর্তি ও কাহিনী । ৩৬১ 

খেলাড় গড় নয়্াগ্রামের বর্তমান জমিদার মুর্শিদাবাদের নবাঁব বাহাদুরের 
সম্পত্তি। 

গোপীবল্পতপুরের গোবিন্দজীউর মন্দিরটী এ প্রদেশে স্ুগ্রসিদ্ধ | 

গোঁবিন্দজীউ বা গোপীবল্পভ জীউর নামান্ুপারেই এই স্থানের নাম- 

করণ হইয়াছে। গোপীবল্লতপুরের বিখ্যাত গোস্বামী 

বংশ এই মন্দির ও মূর্তির প্রতিষ্ঠাতা । তাহাদের 

. বংশেরও বিস্তারিত বিবরণ যথাস্থানে আলোচিত 

হইবে। স্বান পূর্ণিমার সময় এ স্তানে একটি বৃহৎ মেলা হয় এবং সেই 
উপলক্ষে নানাস্থানের বনু সংখ্যক বৈষ্ণবের সমাবেশ হইয়া থাকে । 

পশ্চিম-বঙ্গের এবং উড়িষ্যার নানাস্থানেই গোপীবল্লভগুরের গোবিন্দ 

জীউর সম্পত্তি আছে এবং গোস্বামী বংশের শিষ্য আছে। 

স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক ভূতপুর্ব সব.ডেপুটা কালেক্টর বন্ধুবর 
শীযুক্ত সত্যেশচন্দ্র গুপ্ত এমএ মহাশয় মেদিনীপুর জেলায় সার্ভে ও 

সেটেলমেন্ট কার্যে নিযুক্ত থাকিবার সময়ে, ১৯১৩ 

খষ্টাবে, নয়াগ্রামেপ্ধী নিকটবর্তী কমলপুর গ্রামের 

স্থবর্ণরেখার নদীর গর্ভে বালুকা প্রোথিত অবস্থায় 

একটি প্রস্তর মুর্তি পাইয়াছিলেন। মুত্তিটা খগ্ডিত। চালি, মস্তক, 

মুখ, গলদেশ ও দক্ষিণ বাহু একবারেই নাই। বাম বাহু? পদদ্বয় মধ্যস্থ 

যুত্তি ও উভয় পার্খস্থ মৃত্তি চতু্টয়ের মুখ তগ্মাবস্থায় আছে। তলদেশের 
অন্যান্থ মূর্তির মধ্যে মাঝের ও বাম দ্রিকের মৃত্িগুলি সুস্পষ্ট রহিয়াছে। 

ইহা সুর্য বা আদিত্য মুন্তি বলিয়াই অনুমিত হয়। কিন্তু এই জেলার 

কোন স্থানে হ্ধর্য মন্দির নাই বা কখনও ছিল বলিয়াও তাহার কোন 

নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। এরপ যুক্তি এই জেলার অন্য কোন স্থান 
হইতেও আবিষ্কৃত হয় নাই। স্থানীয় অশীতিপর বৃদ্ধেরাও এইরূপ যৃদ্তি 

গোবিন্দ জীউর 

মন্দির | 

কমলপুরে প্রাপ্ত 

সূর্য্য মুণ্ডি। 



৩৬২ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 

সব্বন্ধে কোন কথা বলিতে পারে নাই বা ইতিপৃর্ববে ইহা কথনও দেখি- 

য়াছে বলিয়ীও স্বীকার করে না । 

কর্ণেল ডাল্টন ও বেলগার কর্তৃক বিবৃত মানভূম জেলার স্থবর্ণ- 
রেখার তীরবস্তী ভালমী নামক স্থানের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের বিবরণ 
পাঠ করিলে জানা যায় যে, তথায় আদিত্য মৃত্তি এবং কামদেব ও বৃতী 
মৃন্তি ছিল। এখনও সেখানে তাহার নিদর্শন আছে। এই কারণে 
সত্যেশ বাবু অনুমান করেন যে, এ মুক্তিটা ও খেলাড়গড়ের অবপুষ্ট 
উপবিষ্ট পূর্বোক্ত স্্রী-পুরুব যুদ্তিটা মানভূম জেলা হইতেই এখানে আপিয় 
পড়িয়াছে ; এ গুলি ভালমীর অসংখ্য ভগ্ন মন্দিরের কোন না কোনটিতে 

এককালে স্থাপিত থাকাই সন্তব। স্থবর্ণরেখ। নদী মানভূম প্রদেশ 
হইতে বাঁহির হইয়া এই জেলার পশ্চিমোত্তর প্রান্তে নয়াবসান নামক 
পরগণায় প্রবিষ্ট হইয়া নয়াগ্রাম প্রভৃতি পরগণার মধ্য দিয়া গ্রবাহিত 
হইয়া গিয়াছে। আমাদের অনুমান, এই স্ুবর্ণরেখার জল প্রবাঁহই 
এগুলিকে স্থানচাত করিয়া এখানে আনিয়! ফেলিয়াছে। * 

কেশিয়াড়ী খানার প্রাচান "কান্তির মধ্যে সর্ধমঙ্গলা দেবীর কথা 

সব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য । তবানীপুরের মঙ্গলামাড়ো পল্লার মধ্যস্থলে 

সব্ধমঙ্গল। দেবার মন্দিরটা অবস্থিত। এ মন্দির ও 

রা তৎসংলগ্ন ভূমি পুর্ব পশ্চিমে বিস্তৃত প্রাচীরের 
দ্বারা তিনটি '্সংশ বা মৃহাঁলে বিভক্ত । মন্দিরের 

সম্ুথে প্রশস্ত প্রাঙ্ণ। তাহার পশ্চিমে সিংহ-দ্বার। দিংহ-দারের 

সন্মুথে বৃহ কৃষ্ণ প্রস্তর নিন্সিত মন্থণ দেহ প্রকাণ্ড ষণ্ড বর্তমান। এই 

যগ্ডের সন্মুখস্থ পদদ্বয় দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন । ইহাও কালাপাহাড়ের 

অত্যাচারের চিহ্ন বলিয়া কধিত হইয়া আসিতেছে। মন্দিরে উঠিয়া 

* ভারতবর্ষ -- জ্যেষ্ঠ_-১৩২৩ | 



প্রাচীন কীন্তি ও কাহিনী! ৩৬৩ 

সিড়ীর ছুই পার্থে দুইটি নয় কিট উচ্চ প্রস্তর-নিম্মিত সিংহ আছে। 

সিড়ীতে উঠিলেই প্রথমে বাঁরছুয়ারী-নামক বাঁরটী থিলানযুক্ত নাট্য 

মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। উহার সম্মখের দেওয়ালে উড়িয়া ভাষায় 

লিখিত ঘন প্রস্তর ফলকখানি আছে তাহা পাঠে জানা যায় যে, শাহ 

সুলতান নামক জনৈক ব্যক্তি মহারাজা মানসিংহ কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া 
বখন কেশিয়াড়ীর রাজস্ব কেন্দ্রের শাসন দণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন, 

সেই সময় তাহারই অধীনস্থ সুন্দর দাস নামক জনৈক কর্মচারী ও 

অজ্ঞ্বন মহাপাত্র নামক দেওয়ান বা! সেরেস্তাদারের তত্বাবধানে বনমালী 

দাস নামক স্থানীয় রাজমিস্ত্রী উহা! নির্মাণ করিয়াছিল; : উক্ত শিলা- 

লিপিটি ১৫৩২ শকাব্দাঁয় বা ১৬১০ খুষ্টাব্দে উৎকীর্ণ। 

বারছুয়ারীর মধ্য দিয় জগমোহনে প্রবেশ করিতে হয়। এই জগ- 

মোহন মন্দিরে দেবীর সমস্ত বাহা পুজার কার্য অর্থাৎ ছুর্গোৎসব। 
কালীপুজা ও অঙ্ঠান্য পর্ধোপলক্ষে নৈমিত্তিক পুজা, চণ্ডীপাঠ ও হোমা- 
দির কার্ধ্য সম্পন্ন হয়। এইখানে কক্চ প্রস্তর নির্মিত একটি প্রকাণ্ড 

গণেশ, একটি দ্বিভূজ ত্রিশল খড়গধারী মহাঁকাল এবং চতুতূ্জা ত্রিশূল- 
ধারিণী অস্ুরনাশিনী একটি কালটতৈরবী যুন্তি বিদ্যমান । উড়িস্যায় 
প্রায় সকল প্রাচীন মন্দিরেই এইরূপ এক একটি জগমোহন দ্েউল 

মূল দেউলের সংলগ্ন আছে দ্রেখা যায়। এই জগমোহন দেউলগুলি 
দেবতার শ্রীমন্দির অপেক্ষা অধিক কারুকার্য সম্পন্ন ও মনোমুগ্ধকারী । 

এগুলি দ্েখিবামাত্রই দর্শকের মন, বিমোহিত হয় বলিয়াই বোধ 

হয় উহাদের জগমোহন নাম হইয়াছে। 
জগঞ্জোহন হইতে দেবী মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। মন্দিরের 

মধ্যস্থলে সুউচ্চ বেদীর উপর প্রস্তর-নির্ষিতা প্রৌঢ় বয়স্কা, সিন্দুর-লিপ্ত 

বদন! দ্বিভূজ! সর্বমঙ্গলা মুত্তি। দেবীর দক্ষিণ পদ বেদীর নিয়ে সিংহের 



৩৬৪ মেদ্রিনীপুরের ইতিহাঁস। 

মস্তকে এবং বামপদ স্বীয় দক্ষিণ উরুর উপর স্থাপিত । তাহার মস্তকে 

বৃহৎ স্বর্ণ মুকুট, ছুই কর্ণে স্বর্ণের ফুল মাকড়ী ও দুই হস্তে বিবিধ 

স্বর্ণালঙ্কার আছে। দেবীর ছুই পার্থে ছুইটি-ক্ষুত্র ক্ষুদ্র মঞ্চে এরূপ 

প্রস্তর-নিম্মিত সিন্দুর-চর্চিত জয়া বিজয়া মুত্তি। 

মঞ্চের উপর বাম পার্খে এই ধৃত্তিত্রয়ের অনুরূপ “বিজর মঙ্গলা" নামে 

পিত্তল নির্মিত আর তিনটি মুণ্তি ক্ষুদ্র একটি সিংহাসনের উপর স্থাপিত । 

পূর্বোক্ত প্রস্তর-নিশ্মিত মৃত্তিগুলি প্রস্তর বেদীর সহিত সংলগ্ন বলিয়া 

কোন পর্ধোপলক্ষে দেবীকে মন্দিরের বাহিরে জগযোহনে লইয়া যাইতে 

হইলে এই বিজয় মঙ্গল! মুত্তিই বাহির হ'ন। এই বিজয় মঙ্গল! মুত্তির 

পাদদেশে এবং পূর্বোক্ত জগমেবহন মন্দিরের দেওয়ালে উড়িয়। ভাষায় 

যাহা লিখিত আছে তাহা হইতে জান যায় ষে,এই ভূভাগে রঘুনাথ শব্মা 

নামক ভূঞা উপাধিধারী কোন জামদার ছিলেন। তাহার পুত্র চক্তধর 

ভূঞা ১৫২৬ শকাবায় (১৬৯৪ খুঃ অঃ) মহারাজ মানসিংহের তিন 

অঙ্কে সোমবারে দেবী মন্দির ও জগমোহন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। 

হরিদাস নামক জনৈক ব্যক্তি সেই জমিদারের করণ বা কর্ধুচারা 

ছিলেন এবং রঘুনাথ কামিল (কর্মকার) ও বাস্ুরাম কারিকর 

(রাজমিস্ত্র) যথাক্রমে বিজয় মঙ্গলা যুন্তি ও জগমোহন মন্দিরটা 

নির্মাণ করিয়। দিরাছিলেন। এই ভূঞা বংশের কথা পূর্বে আলোচনা 

করা হইরাছে। 

সর্বমঙ্জলা দ্রেবীর মন্দিরে বৌদ্ধ প্রভাবও বিশেষরূপে পরিলঙ্ষিত 

হয়। পূর্বোক্ত কাঁলতৈরবের মুত্তির গঠন প্রণালী বৌদ্ধ যুগের মৃত্তি 
গঠনের অন্ুরূপ। এতত্ব্যতীত প্রায় সর্বত্রই দেখা ঘায় যে, দেবী মন্দিরের 
সন্মুখেই ঘুপ কাষ্ঠ স্থাপিত ও সেই স্থানেই পত্ত বধ হইয়া থাকে। কিন্ত 
এই স্থানের প্রথা স্বতন্ত্র। দেবীর মূল মন্দিরের সংলগ্ন দক্ষিণ দিকে 



প্রাচীন কীর্তি ও কাহিনী । ৩৬৫ 

প্রাচীর বেষ্টিত একটি স্থান আছে। সেখানে সাধারণের দৃষ্টি সহজে 

পতিত হয় না। এ বেষ্টিত স্থানের মধ্যে অর্গল ও তাহার নিকটে উচ্চ 

্রস্তর-ঘ&গর উপর একটি খর্পর খোদিত আছে। বলি-যোগ্য পশুকে 
মন্দিরের পশ্চ|ৎ্ভাগে লইয়া যাওয়া হয়, তৎপরে একটি দ্বার পথে 

পূর্বোক্ত বেষ্টিত স্থানে লইয়া গিহা উৎসর্গীরুত করা হয়। ছেদ্দিত 
পশুর রক্ত মাংস খর্পরে রাখিয়া সেই স্থানেই দেবীকে নিবেদন 

করা হইরা থাকে । এইজন্য মনে হয় বে, বৌদ্ধ ভাব দূরীভূত হইরা 
তন্ত্রের প্রভাব সর্বোতভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে এই দেবীর প্রতিষ্ঠা 

হইয়াছিল। সব্ধমলা দেবা ছুর্দান্ত মহারাষ্্রারদিগেরও ভক্তি আকর্ষণ 

করিগাছিলেন। তাহারা ইহার সেবা পুজার জন্য অনেক অর্থ ও 

অলঙ্কারাদি দিয়! গিয়াছিল। 

সব্বমঙ্গল৷ দেবীর মন্দিরের সম্মুথে কাশীশ্বর নামে এক শিব আছেন। 

এই শিব মণ্দিরে কোনা শলালিপি নাই । শিবলিঙ্গ স্বরস্তু। যে প্রস্তর 

খানির একাংশের উপর 'মন্দির উঠিয়াছে, তাহা 

হইতে খোদাই করিয়াই শিব ও শক্তি বাহির কর! 

হইয়াছে । কাণীশ্বর ব্যতীত কপিলেশ্বর, নমোজ 
প্রভৃতি নামে আরও কয়েকটা প্রাচীন শিবলিঙ্গ কেশিয়াড়ীতে আছেন। 

এক সময় এই শিবালয়গুলিতে অতি সমারোহে চড়ক পৃজা হইত 
এবং সেই উপলক্ষে নানা প্রকার সং ও মিছিল বাহির হইত। 

ম্যালেরিয়ার দারুণ প্রকোপে দেশের লোক সংখ্যা হ্রাস হইয়া 

যাওয়ায় এবং লোকের অবস্থার বৈগুণ্যে এখন সে সকল বন্ধ হইয়! 

গিয়াছে। 

কেশিয়াড়ী গ্রামের নিকটবন্তী তলকেশরী পল্লীতে জগন্নাথ 

দেবের একটি পুরাতন টচ্চ মন্দির আছে। মন্দিরটী ইষ্টক 

কাশীশ্বর ও কপিলেশ্বর 
মহাদেব । 
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নির্মিত ও প্রাচীন গঠন। উহাতে পুবীর অনুকরণে ত্রিযৃত্তি স্থাপিত 

এবং আকারেও সেগুলি প্রায় পুরীর শ্রীমুত্তির 

সমকক্ষ । জনঞ্রতি, এই স্থানের ঘোষবংশীয় 

জনৈক ধনশালী ব্যক্তি কর্তৃক দুই তিন শত বর 

পুরে এ মন্দিরটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি সেই সময় একটি 
সুবৃহত পুক্করিণীও খনন করিয়া দিয়াছিলেন; তাহা অগ্ঠাবধি “ঘোষ 

পুকুর নামে পরিচিত | কিন্তু দুঃখের বিষয় এ মহাত্মার পরিচয় সন্বন্ধে 

আর কিছু জাঁনা যায় নাই। কেশিরাড়ীর পার্খবন্তী গগনেশ্বর গ্রামে ঘোষ 

উপাধিধারী এক সম্ত্ৰান্ত কায়স্ক বংশের বাস আছে। কবি ও গায়ক 

চৌধুরা শিবনাবারণ ঘোষ মহাশয় এই বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
কেহ কেহ এ মন্দিরটা এ ঘোষ বংশেরই কোন পূর্বপুরুষের কীষ্টি 
বলিয়া মনে করেন। 

এ মন্দিরের প্রায় অর্দক্রোশ দূরে অরণ্য মধ্যে জগন্নাথ দেবের 

এগ্তপ্ডিচা বাড়ী”। উহ! একবারেই জরাজীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল, প্রায় 

ত্রিশ চল্লিশ বৎসর হইল কাশীনাঁথ সাউ নামক জনৈক স্থানীয় মহাজন 
উহ] মেরামত করিয়। দিয়া এবং উত্সবোপযোগী ইষ্টক নির্মিত অতি 

প্রশস্ত স্থান প্রস্তত করিয়৷ দিয়া চিরম্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। বথের 

দিন হইতে পুনর্ষাত্রা পর্য্যন্ত অষ্টাহ কাল সেই স্কানে একটি মেলা বসিয়! 

থাকে । | 

কেশিয়াড়ীর প্রায় তিন মাইল অন্তরে কুকুমবেড়া ছুর্গ নামে প্রস্তর 

নির্শিত একটি জীর্ণ দুর্গ আছে। দুর্গটার বহিঃ পার্খের প্রাচীর এক্ষণে 

অনেকখানি মাটীর মধ্যে বসিয়া গিয়াছে, যাহা 
বাহিরে আছে তাহার উচ্চতা প্রায় দশ ফিট এবং 

প্রস্ত তিন ফিট। এই প্রাচীর গাত্রে ছুর্গের অত্যন্তরে আট ফিট প্রশস্ত 

জগনাথ দেবের 

মন্দির ও গু্িচ। বাড়ী। 

কুরুমবেড়া দুর্গ । 
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খিলানযুক্ত প্রকোষ্ট সমূহ চারিদিক বেষ্ন করিয়। আছে। মধ্যস্থলে 
প্রশস্ত গমতল চত্রর ভূমি। এই প্রাঙ্গনের পূর্ববাংশে একটি দেব মন্দিরের 
তগ্রাবশেষ এবং পশ্চিম দিকে তিনটি প্রশস্ত বৃত্তাকার গদ্ুজ ও চারিদিকে 

খিলানযুক্ত বারসহ একটি পুরাতন মস্জিদ আছে। মন্দির গাত্রে উড়িয়। 

ভাষায় লিখিত থে প্রস্তর ফলকথানি আছে, তাহার প্রায় সকল অক্ষরই 

ক্ষয় হইয়া গিরাছে, কেধল যে ছৃ'একটি স্থান অপেক্ষারুত স্পষ্ট 

আছে, উহা৷ হইতে “বুধবার” ও প্মহাদেবঙ্ক মন্দির” এই ছুইটি কথা মাত্র 
পাওয়া যায় ।, জনশ্রুতি, উড়িষ্যাধিপতি রাজ! কপিলেশ্বর দেব কর্তৃক 

এই মন্দিরটা নির্মিত হইয়াছিল এবং সেই কথাই উক্ত প্রস্তর ফলকটিতে 

খোদিত ছিল। কপিলেশ্বর বা কপিলেন্্র দেব খুষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর 

মধ্যভাগে উড়িধ্যার সিংহাঁপনে প্রতিঠিত ছিলেন । 

কুরুমবেড়া ছুর্গমধ্যন্থ মস্জিদটার গাত্রেও একটি শিলালিপি আছে। 

উহা হইতে জানা যায় যে,সমরাট গুরক্গজেবের রাজত্বকালে মহম্মদ তাহির 
কত্তৃক ১১০২ হিজিবীতে ( ১৬৯১ খুঃ অঃ ) এ মস্জিদটী নির্মিত হ্ইয়া- 
ছিল। মস্জিদটার প্রস্তরগুলি দেখিলে মনে হয় যে, কোন হিন্দু 
মন্দিরের উপকরণ লইয়়াই উহা! নিন্মিত হইয়াছিল। একই প্রাঙ্গনে 

একই প্রাচীরের মধ্যে হিন্দু মন্দির ও মুসলমান মস্জিদের প্রতিষ্ঠা এক 

নৃতন দৃপ্ত । এইরূপ কিন্বদন্তী যে. রাজা কণিলেপ্বর দেব কর্তৃক শিব 
মন্দিরটা প্রতিষ্ঠিত হইবাপ পর বহুকাল যাঁবৎ উহা! হিন্দুদিগের একটি 

ুণ্যস্থান রূপে পরিগাণত |ছিল। প্রাচীরের পার্খীস্িত সারি সাবি 

প্রকোষ্ঠগুলি সাধু সন্ন্যাপী ও অতিথি অভ্যাগতের অবস্থানের জন্তই 

নির্শিত হইয়াছিল। পরবন্তিকালে এই স্থানে যুপলমানদিগের অধিকার 
প্রতিষ্ঠিত হইলে মন্দিরের পৃজকগণ মুগলমানদিগের দ্বারা দেবমুস্তির 
অণনানন! হইবার আশঙ্কা করিয়া শিব লিঙ্গকে ছুর্ণ মধ্যস্থ একটি 
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কূপের মধ্যে লুক্কায়িত রাখিয়া মন্দির ত্যাগ করিয়া যান। আবার 

কেহ কেহ বলেন ষে, পুঙ্গকগণ শিব লিঙ্গকে কূপের মধ্যে রাখেন 

নাই, তীহারা এই কথা প্রকাশ করিয়! দিয়া উহাকে স্থানান্তরিত করিয়া- 

ছিলেন। পূর্বোক্ত কপিলেশ্বর নামক মহাদেবই এঁ শিবলিঙ্গ এবং 
কপিলেশ্বর দেবের প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই উহার এরূপ নামকরণ হইয়াছে। 

এই শিবলিঙ্গটী অতি মস্থণ কুষ্ণবর্ণ মর্ম প্রস্তরে নির্মিত । 
এই স্থানে মুসলমান দিগের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইলে পর তাহারা 

& মস্জিদটা প্রস্তত করিয়াছিলেন। আবার অষ্টাদশ শতাব্দীর 
প্রথমার্ধ ভাগে মহারাস্রীয়গণ উড়িষ্যাযস় আধিপত্য স্থাপন করিলে এ 

প্রদেশের কিরদংশও তাহাদিগের হস্তগত হয়। তাহারা তখন পুনরায় 

মুসলমানদিগকে এর স্থান হইতে বিতাঁড়িত করিয়া উহাকে একটি ভুগে 
পরিণত করেন। মস্জিদটী ও চতুর্দিকস্থ প্রকোষ্ঠগুলি সৈন্যদিগের 

বাসস্থানরূপে নির্দিষ্ট হয়। শিবাঁলক্গ কুপাভ্যন্তর হইতে যোড়শোপচারে 

পূজা পাইতে থাকেন। মহারাহ্ীয়গণ যতদিন এ প্রদেশে রাজত্ব করিয়া 
ছিলেন ততদিন উহা তাহাদের অন্যতম তুর্ণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। 

তাহাদিগের আধিপত্য লোপের পর হইতে উহা অব্যবহার্ধ্য অবস্থায় 

পড়িয়। রহিয়াছে । দুর্গটীর এখন ধংসাবস্থা। চারিদিক বন জঙ্গলে 

পরিপূর্ণ । গ্রামবাসিগণ সময় সময কৃপ মধ্যস্থ মহাদেবের পুজা দিতে 

এখানে আগিয়া থাকে । অন্ত সময় ইহা শৃগাল বরাহের লীলাভূমি । 
এই ছুর্গটার পূর্বদিকে সিংহ-দ্বারের সম্মুখে উচ্চতীর ভূমি ও প্রাচীর 

বেষ্টিত শিবের কুণ্ড বা যজ্জেশ্বর কুণ্ড নামে একটি সুগভীর পু্করিণী 
আছে। পুষ্করিণীটা কু্তীবে পৰিপুর্ণ । 

মোগল রাজত্বের সময় কেশিয়াড়ীতে একটি প্রধান তহণীল কাছারী 

ছিল। সেই কারণে বহু সংখ্যক মোগলের এ প্রদেশে আমদানী 
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হওয়ায় যে স্থানে তাহার! বাস করিতেন উহা! মোগল পাড়! নামে 
| অভিহিত হয় এবং অগ্যাবধি এ স্থান সেই নামেই 
ই মি! পরিচিত হইয়া! আসিতেছে । তাহাদের নির্মিত 

মসঞ্জিদ ও গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়। 
তন্মধ্যে একটি জীর্ণ মস্জিদে আরবী ভাষায় লিখিত যে প্রস্তর ফলক 
খানি আছে উহা! হইতে জানা যায় যে, সম্রাট উরঙ্গজেবের সময়ে & 
মদ্জিদটী নির্মিত হইয়াছিল। এ সকল ধ্বংসাঁবশেষের ঘধ্যে একটি 

প্রস্তর মৃত্তি পড়িয়া আছে। উহার আকুতি ও পরিচ্ছদাঁদ্ি দেখিলে 
উহ! কোন সন্তান্ত মুসলমানের প্রতিমূর্তি বলিয়া মনে হয়। তলকেশিয়াড়ী 
গ্রামেও একটি মসজিদ আছে । উহা বাদশাহ সাহ আলমের সময়ে 
নির্মিত হইয়াছিল। মস্জিদৃটীর গঠন প্রণালী সুন্দর, নানা প্রকা 
কক কাধ্য শোভিত। সংস্কারাভাবে উহা এক্ষণে জীর্ণাবস্থা প্রাপ্ত 

হইলেও স্থানীয় মুদলমানগণ এখনও সেই স্থানেই উপাসনাদি করিয়া 
থাকেন। 

কেশিয়াড়ী, কাঁঞ্চনপুর, গগনেশ্বর প্রভৃতি স্থানের মধ্যে “মুকুন্দ দেব', 
“বিগ্ভা ধর”, “পাত্রম।” গাড় পান্রমা”, “নায়কা প্রভৃতি নামে কয়েকটী 

প্রাচীন পুষ্করিণী আছে । মুকুন্দদেব পুক্করিণীর তট- 

রি ভূমি অতি উচ্চ এবং স্থৃদূঢ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত 
ছিল। উহার চারিধার উত্তমরূপে গীখিয়। প্রাচীরা- 

দির দ্বারা সুরক্ষিত করা হইয়াছিল । কর্তিত প্রস্তরের আগাগোড়া 
গাথনীর ও সুগঠিত সোপানাবলীর ভগ্রাবশেষ অগ্াপি দুষ্ট হয়। জলা- 
শয়ের মধ্যস্থলে একটি ক্ষুদ্র ভগ্ন যন্দির কালের চা এরি সহ 

করিয়া এখনও দ্গ্ডারমাঁন আছে । 

কেশিয়াড়ীর পূর্বদিকে ও গঞ্গনেশ্বরের চি বাধ নামে বে 
৪ 
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পুস্করিণীটা আছে উহা। অতীব পুণ্যতোয়! বলিয়া এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ। 

প্রতি বনর চৈত্র মাসের সংক্রান্তির দিন এখানে একটি মেল! বসে। 

সে সময় অনেকেই এই পুষ্করিণীতে স্নান করিয়! পিতৃপুরুষগণকে পিগু 
ও জল তর্পণ প্রদান করে,। জনপ্রবাদ, উৎকলাধিপতি মুকুন্দদেব 

ও উৎকল রাজ্যের মন্ত্রী বিগ্বাধরের নামানুসারে এ দুইটি পুষ্করিণীর 

নামকরণ হইয়াছিল। 

কেশিয়াড়ীর দক্ষিণাংশে পাত্রম। পুক্রিণী ও উহার দক্ষিণ পূর্বে দীড় 

পাত্রম! পুক্ষরিণী। এ স্থান এক্ষণে জঙ্গলে পূর্ণ হওয়ায় শৃগাল 

বরাহাদির লীল। নিকেতন হইয়াছে। প্রথমোক্ত পুষ্করিণীটী অন্দর মহা- 

লের এবং শেষোক্ত পুফরিণীটা সদর মহাঁলের পুক্করিণী বলিয়া! এতাবৎ- 

কাল সকলে বলিয়া আমিতেছে। উড়িয়া তাষায় সদরপ্রাঙ্গণ, 

বহিতূমি ও রাস্তাকে “দা” বা দ্ীড়? বলিয়া! থাকে এবং পাত্র ও মহা- 
পাত্র শব্দে রাজকীয় প্রধান কর্মচারীকে বুঝায়। আমর! মনে করি, 

উৎকলের হিন্দু রাজাদ্রিগের আমলে এই স্থানে যে সকল রাজকর্ম্মচারী 

অবস্থান করিতেন তাহাদের কাহারও মাতা সদরে ও অন্দরে এই 
দুইটি জলাশয় প্রতিষ্ঠা করায় উহাদের “পাত্রমা” বা পাত্রের মাতা 

এইরূপ নামকরণ হইয়াছিল । 

কেশিয়াড়ীর বর্তমান পুলিশ প্রেশনের অনতিদূরে কাঞ্চনপুর পল্লীতে 
“নায়কা” নামক পুষ্করিণীটা আছে। উহাকে পুরাতন কাছারীর 
সরকারী জলাশয় নামে অভিহিত করা হইয় থাকে । উহার পূর্বদিকে 
একটি পুরাতন প্রাসাদের ভগ্নাবশেষও দৃষ্ট হয়। “দায়ক” উড়িষ্যার হিন্দু 
রাজাদের আমলের অন্যতম কর্মচারী । সাধারনতঃ তহশীল কর্শচান্পিগণ 

নির্দিষ্টরূপে এই উপাধি ধারণ করিতেন। ইহা হইতে অনুমান কর! 

যাইতে পাৰে যে, উড়িষ্যার রাঁজাদিগের আমলে এখানে ধিনি রাজস্ব 
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কর্মচারী ঝ৷ নায়ক* ছিলেন তিনিই এ পুষ্করিণী তহশীল কাছারীর সন্নি- 

কটে খোদিত করেন। ূ 

নারায়ণগড় থানার মধ্যে নারায়ণগড় গ্রামে নারায়ণগড়ের প্রাচীন 

রাজবংশের গড়বাড়ী অবস্থিত। উহাই হান্দোল-গড় নামে পরিচিত । 

এই রাঞ্জবংশের দ্বিতীয় রাজ! নারায়ণ বল্পত পাল 
এই স্থানে প্রায় তিন শত বিঘ! তূমি সুগতীর পরিখা 

বেষ্টিত করিয়া তন্মধ্যে বাজতবন প্রস্তুত করিয়া- 

ছিলেন। পরিখার তিত ও পুরাতন রাজবাটীর ধ্বংসাবশেষ অগ্ঠাপি 

ৃষ্ট হয়। 

নারায়ণগড়ের চারিদিকে সেকালে চারিটি দ্বার ছিল। তন্মধ্যে 

নার'য়ণগ্ের মধ্য দিয়া উৎকল গমনাগমনের ষে পুরাতন রাস্তাটী 

ছিল উহার উপরিস্থ দ্বারটীই প্রাধান ছিল। এ 

প্রদেশে উহা! “যম দুয়ার নামে প্রসিদ্ধ । ব্রহ্গাণী 

দেবীর প্রাচীন মন্দিরটার সান্লিধ্যহেতু উহ! ব্রহ্গাণী 

দরজা নামেও পরিচিত। উতৎকল গমনের এ পথটীর উভয় পারে 

হিংন্র জন্ততে পূর্ণ নিবিড় জঙ্গল থাকায় তৎকালে এই দরজাটী রুদ্ধ 

করিয়। দিলে উৎকল গমনাগমনের পধ একপ্রকার বন্ধ হইয়! যাইত। 

এইরূপ কিন্বদস্তী যে, উৎকল সম্রাটদ্রিগের নির্দেশমত যাত্রীদ্দিগকে 

নারায়ণগড়ের রাজার নিকট ছুইতে “ছাড়পত্র” লইয়া এই দ্বার 
অতিক্রম করিতে হইত। দ্বারে প্রকাণ্ড লৌহ কপাট ছিল। এক্ষণে 

তাঁহার চিহু ম্বর্ূপ কেবল একটি প্রস্তর-স্তস্ত দণ্ডায়মান আছে। উহার 

গাত্রে অর্গলবন্ধ করিবার চিহও দুষ্ট হয়। অনুমান, ব্রয়োদশ 
শতাব্দীতে এই দরজ্াাটী নির্মিত হইয়াছিল। ডে 

দ্বিতীয় হ্বারটার নাম “সিদ্ধেশ্বর দরজা । খস্থানে সিদ্ধেশ্বর নামে 

নারায়ণগড়ের 

“হান্দোল-গড়? | 

নারায়ণগড়ের 

চারিটি দরজা] | 
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এক প্রস্তরময় মহাদেব প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তৃতীয় দ্বারটী “মুন্ময় 

দরজ।” বা “মেটে দুয়ার নামে বিখ্যাত। উহার ছুই পারের 

প্রাচীরের উপর দরিয়া তিনজন অশ্বারোহী পাশাপাশি যাইতে পারিত। 

চতুর্থ দ্বারটী নারায়ণগড়ের পার্শববর্তী কেলেঘাই নদীর গর্ভে কোন 

স্থানে ছিল। জনশ্রুতি, এই দ্বারটী এরূপ কৌশলে নির্মাণ করা 

হইয়াছিল যে, উহা! অবরুদ্ধ করিলে নারায়ণগড়ের বাহিরের সমস্ত 

পথ জলমগ্ন হইয়া! যাইত ; শত্রুপক্ষের নারায়ণগড়ে প্রবেশ কর! কষ্টসাধ্য 

হুইয়া উঠিত। কিন্তু এক্ষণে উহার কোন চিহুই নাই। 
নারার়ণগড়ে ব্রহ্গাণী দেবীর একটী প্রাচীন মন্দির আছে। নারায়ণ- 

গড় রাজবংশের আদিপুরুষ গম্ধব্ব পাল ব্রদ্ধাণী দেবীর প্রতিষ্ঠাতা । 

এক সময়ে এ প্রদেশে এই দেবীর অপীম প্রভাব 

ছিল। জগনাঁথ যাত্রীকে ইন্থীর চরণে প্রণামীর 

টাকা প্রদান পূর্বক ত্রহ্গাণীর ছাপ (মুদ্রা বিশেষ) গ্রহণ করিয়া তবে 

পুরী প্রবিষ্ট হইতে হইত | নারায়ণগড়ের রাজাদিগের আমলে ইহার 

সেবার জন্ প্রতি বৎসর অসংখ্য ছাগ, মেষ ও মহিষের জীবন উৎসর্গীকৃত 

হইত | কিন্তু এখন আর সেদিন নাই! রাঁজবংশের অবস্থা বিপর্য্যয়ের 

সঙ্গে তাহার সে অপীম প্রতাবও অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। 

এইরূপ জনশ্রুতি, যেদিন তগবতী ত্রন্ধাণী এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হন 

সেদিন মন্দিরাত্যন্তরে যে স্বৃত প্রদীপ প্রজলিত হইয়াছিল তাহা ছয় শত 

বসর সমভাবে আলোক দান করিয়াছে, এক মুহুর্তের জন্যও 

নির্বাপিত হয় নাই। কিন্তু এই রাজবংশের শেষ রাজা পৃথ্বিবল্পভের 

জীবন-ঘবীপ নির্বাণের সঙ্গে সঙ্গে বিগত ১২৯০ সালে সে চির প্রজ্জলিত 

আলোকও অকল্মাৎ নির্বাপিত: হইয়া গিয়াছে। ্রহ্ষানী এখন 

ভিখারিকী। অন্ের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়! তাহার সেবাছি 

বরন্মাণী দেবী । 



প্রাচীন কীন্তি ও কাহিনী । ৩৭৩. 

চলিতেছে। তিনি এখন মাঠের মধ্যে এক জীর্ণ মন্দিরে অবস্থান 

করিতেছেন । নারায়ণগড়ের বর্তমান জমিদারগণ দেবীর সামান্য কিছু 

বৃত্তি নির্ধারিত করিয়! একজন সেবাকারী ব্রাঙ্গণ নিযুক্ত করিয়া দিয়া- 

ছেন। মাঘী পূর্ণিমার সময় এখানে একটি মেলা বসিয়া থাকে। 

ব্রহ্াণী দেবীর মন্দিরের অনতিদুরে রাণীসাগর বা রাণীয়া নামে 
একটি সুবৃহৎ পুষ্করিণী আছে। উহার আয়তন 

প্রায় ছুই শত বিঘা । এইরূপ কিন্বদস্তী যে, বাজ! 

গন্ধর্ধের পত্বী রাণী মধু মঞ্জরী একদিন নিশাবসানে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন 

যে, কুলদেবী তগবতী ব্রহ্গাণী তৃষ্টায় কাতর হইয়া তাহার নিকট জল 

চাহিতেছেন। রাণী কুলগুরুর নিকট এই স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলিলে তাহারই 

উপদেশ মত এই পুস্করিণীটী খনন করা হইয়াছিল। 

চৈতন্তদেব জগন্নাথ যাইবার সময় নারায়ণগড়ের ধলেশ্বর 

নামক অনাদি-লিঙ্গ মহাদেবের মন্দিরের সন্মুখস্থ প্রাঙ্গণে বছ শিষ্য 

সমতিব্যহারে হরিনাম সংকীর্তন করিয়৷ গিয়াছিলেন। 
ধলেশ্বর মহাদেব! মরা ৃ 

চৈতন্দেবের নারায়ণগড়ে অবস্থান কালে বহুলোক 

তাহার শিল্ত হইয়াছিল। গোঁবিন্দদ্রাসের কড়চাতে লিখিত আছে যে, 
এই স্থানের ভবানী শঙ্কর ও বীরেশ্বর সেন নামক দুইজন ব্যক্তি 

মহাপ্রভুর শিষ্য হইয়৷ তীহার সঙ্গে শ্রীক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন । 

খান্দার পরগণা'র সুবিখ্যাত তদ্রকালী দেবীও নারায়ণগড়ের বাঁজা 
গন্ধব্ব পাল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত! হইয়াছিলেন। ভন্ত্রানী বা ভদ্রকালী 

দেবীর নামেই গ্রামের নাম ভদ্রকালী হুইয়াছে। 

প্রতি বদর চৈত্র 'ষংক্রান্তির দিন চড়ক পুজার 
সময় এই স্থানে একটি মেলা হয় এবং সেই উপলক্ষে 

বহু লোকেরও সমাগম হুইয়! থাকে । 

রাণী সাগর। 

ভনত্রকালী গ্রামের 

ভন্ত্রানী দেবী। 



৩৭৪ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 

নারায়ণগড়ের ছুই ক্রোশ পশ্চিষে বিলয়গড় নামে লারায়ণগগড়ের 
রাজাদিগের একটি উদ্ভান বাটিক ছিল। প্রায় পনর শত বিঘা ভূমি 

এই গড়ের অন্তভূতি। রাজ! দেবীবল্লত পালের সময় 

উহা প্রস্তত হয় কিন্তু রাজা পূর্বিবল্লভই উহার শোতা 
সমৃদ্ধি যথেষ্টরূপ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। বাঙ্জাদিগের সুখ সৌভাগ্যের 

সহিত এ স্থানের শ্রী সমৃদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া গেলেও প্রকৃতি দেবী 

এঁস্থানটিকে এখনও মনোঁমোহনরূপে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। 

আলবাল বেষ্টিত তরুরাজি এবং ' লতামগুপশোভিত তপোবন তুল্য 

কুঞ্জবনের মনোরম দৃশ্য, মুকুলের শ্যামল ক্ষেত্রোপরি নিঃশঙ্ক চিত্তে 

ইতস্ততঃ বিচরণ, নানাজাতীয় বিহগের কুজন, স্বচ্ছ সলিল নিঝর্রিণীর 

স্বশীতল বারি এখনও পথিকের প্রাণে বিপুল আনন্দের সঞ্চার 
করিয়া দেয়। বসন্তে ও নিদাঘে এইস্থানের রমণীয় বেশ দেখিলে মন- 

প্রাণ বিমোহিত হইয়া বায়। 

নারায়ণগড়ের অন্তর্গত কশবা গ্রামে একটি মস্জিদ আছে। 
উহাতে পাশা ভাষায় লিখিত যে প্রস্তর ফলকথানি আছে, তাহা হইতে 

জানা যায় যে, ১০৬০ বঙ্গাব্ষে (১৬৫৩ খৃঃ অঃ) 

সম্রাট সাজাহানের দ্বিতীয় পুত্র বাঙ্গালার তৎকালীন 

শাসনকর্তা সা সুজা কর্তৃক এই মস্জিদটি নির্মিত হইয়াছিল। উহ 

এক্ষণে উত্তর মহল্লা পল্লীর এক মুসলমান বংশের তত্বাবধানে রহিয়াছে। 

সবঙ্গ থানার অন্তর্গত দশগ্রাম নাঁমক গ্রামে গোকুলানন্দ গোস্বামীর 

একটি সমাধি আছে। প্রতি ব্থসর ১ল। মাঘ 

বহুলোক নানা স্থান হইতে এখানে সমবেত হয় 

এবং প্রত্যেকে এক এক মুষ্টি মৃত্তিকা এ সমাধিটার 
উপর লেপন করিয়া যায়। এইরূপে সমাধিটীকে একটি সুউচ্চ 

বিনয় গড়। 

স! সুজার মস্জিদ | 

তুলসীচারা যাত্র। ও 
বাথরাবাদের যেলা। 



প্রাচীন কীর্তি ও কাহিনী । ৩৭৫ 

মৃত্তিকান্তপে পরিণত করিয়াছে। এই উপলক্ষে স্থানে যে বৃহৎ 

মেলাটী বসিয়া থাকে উহা “তুলসী চার! যাত্রা” নাঁষে সুপরিচিত । 

বৈষুবছিগের সমাধির উপর তুলসী চারা রোপণ কর! হইয়া থাকে ; 

এইজগ্ত এই স্থানের এরূপ নাষ হইয়াছে । 

তুলসীচার যাত্রার ন্যায় বাখরাবাদের মেলাও প্রসিদ্ধ । বৈশাখ 

মাসের প্রথম দিবসে কেলেঘাই নদীর উপরে জগন্নাথ রাস্তায় যে সুদীর্ঘ 

পুরাতন পুলটি আছে, উহ্বারই নিকটে এ যেলাটি বসে। পুলের 

নিকটে বসে বলিয়৷ উহাকে 'পোলো যাত্রা'ও বলিয়া থাকে । 
দাতনের প্রাচীনত্ব সম্থন্ধে পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। 

দাীঁতনের জগন্নাথের মন্দিরের পাগারা বলেন যে, চৈতন্তদেব যখন 

নীলাচলে যাইতেছিলেন, সেই সময় তিনি এইথানে 

দন্ত ধাবন করিয়া দন্ত কাষ্ঠ নিক্ষেপ করিয়! যাওয়ায় 

এই স্থানের নাম দীতন হইয়াছে। চৈতন্ঞদেবের আবির্ভাবের বহু পুর্ব 
হইতেই যে এইস্থান দীতন নামে পরিচিত ছিল এবং বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ 

করিয়াছিল তাহা চৈতন্তদেবের জীবনকালেই রচিত বৈষ্ব গ্রস্থাদি 

হইতেও জান] যায়। এই কারণে চৈতন্তদেবের দস্ত ধাবন বা দস্ত 

কাঠের সহিত যে এইস্থানের কোন সম্বন্ধ নাই তাহা বলা যাইতে 

পারে। আমাদের মনে হয়, পূর্বোক্ত বুদ্ধ-দস্ত ধাবনের সহিত এই 
দাতন নামের বরং কোন সম্বন্ধ থাকিলেও থাকিতেপারে। 

ফ্ীতনের শ্তামলেশ্বর মহাদেবের মন্দির এই স্থানের অন্যতম প্রাচীন 
কীর্তি। উহাতে শিল্প নৈপুণ্যও আছে। মন্দিরটির প্রবেশ দ্বারের সম্মুখে 

একটি প্রকাও সুগঠিত প্রস্তরময় বও আছে। উহার 

সম্থুখের ছুইটি পদও ভগ্ন এবং সেম্গন্ত এখানেও 

এই 

তন ও চৈতন্যাদেব। 

মলের মনির। 

কাল। পাহাড়কেই দোষী করা হইয়া থাকে । কতদিন. পূর্বে 



৩৭৬ মেদিনীপুরের ইতিহাস । 

মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা এক্ষণে ভ্রানিবার উপায় নাই। 
জনশ্রুতি, ভোজ নামক কোন রাজ! এক সময়ে এই স্থানে রাজত্ব 
করিতেন, তিনিহ এই মন্দিরটার প্রতিষ্ঠাতা । এ প্রদেশের আরও 

কয়েকটা কান্তি ও কিন্বদন্তীর সহিত ভোজ রাজার নাম সংযুক্ত রহিয়াছে। 

কিন্তু তাহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় নাই। কেহ কেহ বলেন, 

এই ভোজ রাজাই উজ্জরিনীপাত খ্যাতনাম1 বিক্রমাদিত্যের শ্বশুর 

ছিলেন। বলা বাহুল্য ইহার কোন এ্রতিহাসিক ভিত্তি নাই। 

তবে তিনি পূর্বোক্ত রাঞ্জা বিক্ুমকেশরীর শ্বশুর হইলেও হইতে 

পারেন। 

দাতনে বিদ্ভাধর নামে একটি সুদীর্ঘ পুষ্করিণী আছে। উহার দৈর্ঘ্য 

১৬০০ ফিট এবং প্রস্ত ১২০০ ফিট । প্রবাদ, বিদ্াধর নামক জনৈক 

রাজমন্ত্রী কর্তৃক উহ! প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। নারারণ- 

গড় ৫াগবংশের ইতিহাস লেখক শ্রীযুক্ত ব্রেলোক্য 

নাথ পাল মহাশয় লিখিয়াছেন যে, নারায়ণগড়ের রাজ! শ্ঠামবল্লত 

পালের বিগ্ভাধর নামে এক মন্ত্রী ছিলেন ; এই পুষ্করিণী তাহারই 

কীরন্তি। জনশ্রুতি, এই জেলাই তাহার জন্মভূমি। তিনি সুপণ্ডিত 

ছিলেন, বিশেষতঃ জ্যোতিষ শাস্ত্রে তাহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি 

দার পরিগ্রহ না করিয়া যৌবনাবস্থায় গৃহ পরিত্যাগ করতঃ নানা তীর্থ 

পর্যাটন করিয়া শেষে বারাণসীধামে এক দণ্ডীর নিকটে বেদাধ্যয়ন 

করেন। পরে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলে রাজা খ্াবল্পভের সহিত 

সাক্ষাৎ হয়; রাজার উদার ব্যবহারে যুগ্ধ হইয়া তিনি তাহার মন্তীত 

গ্রহণ করিয়াছিলেন । সেই সময় তিনি এই পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিয়া- 

ছিলেন। কিন্তু প্রত্বতত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত মনোযোহন চক্রবর্তী মহাশয় 

অনুমান করেন, দীতনের বিগ্ভাধর পুক্ষরিণীর প্রতিষ্ঠাতা বিদ্ভাধর 

বিদ্যাধর পুক্ষরিণী। 



প্রাচীন কীন্তি ও কাহিনী । ৩৭৭ 

উৎকলাধিপতি রাজ! মুকুন্দদেবের মন্ত্রী ছিলেন। দাতনে যেরূপ 

বিদ্াধর নামক পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়, এরূপ নামের ক্ষুত্রতর 
আরও কয়েকটী পুক্ধরিণী জগন্নাথ বরাস্তার পার্ে স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়। 
এই কারণে নারায়ণগড়ের মন্ত্রীর অপেক্ষা! উৎ্কলাধিপতির মন্ত্রীর পক্ষে 

এইগুলি প্রতিষ্ঠ কর] অধিকতর সম্ভবপর । কিন্তু উৎ্কলের ইতিহাসে 

[বদ্যাধর নামে কয়েকজন মন্ত্রীর নাম পাওয়া যায়। রাজা ইন্দ্রদ্যয়ের, 

রাজা অনঙভীম দেবের ও রাজ প্রতাপ রুদ্র দেবের মন্ত্রীদের নামও 

বিগ্ভাধর ছিল। সুতরাং কোন্ 1বগ্ভাধর কর্তৃক যে এই পুক্করিণীটা 
প্রাতষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা সঠিক বলা যায় না। 

বিগ্াধর বে স্থানের অধিবাসী হউন না! কেন এই স্ুুবৃহত্ পুক্করিণীটা 

তাহার পবিঞ্র নাম়*ঘোষণা করিতেছে । দিনের পর দিন, মাসের পর 

মাস, বৎসরের পর বৎসর, শতাব্দীর পর শতার্ী ধরিরা কত কালই 
অতীতের অন্ধকারে বিলীন হইয়া গেল, কত রাজা, মহারাজা, কত 

সম্াট্, সাম্রাজ্য গেল, কত প্রাপাদ; কত মন্দির কত মস্ভিদ্ ধূলিসাৎ 
হইল, কিন্তু গৃহস্থ বিদ্তাধরের পবিক্র নাম অগ্ঠাপি অবিকৃত রহিয়াছে । 

লক্ষ লক্ষ কোটা কোটা জগবাথ যাত্রী কত কাল ধরিয়া এই 
জলাশয়ে অবগাহন ও ইহার স্ুশীতল বারি পান করিয়া! রি 

হইতেছে। 

দীতনের অনতিদুরে শরশঙ্ক-নামক আর একটি বৃহৎ করিম * স্বচ্ছ 

সুবৃহত দর্পণ খণ্ডের ন্যায় বিশাল বক্ষ বিস্তার করিয়া শোভা পাইতেছে। 
বোধ হয় বঙ্গে বা উৎ্কলের অন্ত কোন স্থানেই 

এত বড় পুষ্করিণী আর একটিও নাই। দিনীজ- 
পুরের তপন দীঘি অথবা মহীপাল দী্ঘর অপেক্ষাও শরণঙ্ক দীঘি 
বৃহৎ ও রমণীয়। তপন দীঘির দৈর্ঘ্য ৪৭৯৮. ফিট এবং প্রস্ত ১৭৫০ 

. শরশঙ্ক দীঘি। 



৭৮ যেঙ্গিনীপুরের ইতিহাস। 

ফিট । মহীপাল দীঘির দৈর্ধ্য ০৮০০ এবং প্রস্ত ১১০০ ফিট। * শরশক্ক 

দীঘির দৈর্ঘ্য ৫০** ফিট এবং প্রস্ত ২৫০০ ফিট। 1 কিন্তু দুর্ভাগ্য 
প্রযুক্ত বাঙ্গালা বা উত্কলের কোন ইতিহাসে ইহার উল্লেখ দেখা যায় 

নাই। অনশ্রুতি, পাগুববংশীয় রাজা শশাঙ্ষদেব যে সময় জগন্নাথ- 

দেবের দর্শনোপলক্ষে পুরী গযন করিতেছিলেন সেই সময় বঙ্গ ও 

উত্কলের সীমান্তে স্বীয় নামে এই সরোবরটী প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। 

কিন্তু পাব বংশীয় শশাঙ্ক নামে কোন বাজার নাম আবিষ্কৃত হয় 

নাই। উতৎকলের ইতিহাস মাঁদল! পাঞ্জীতে শরশক্ক নাষে গঙ্গবংশের 

এক রাজার নাম আছে এবং বাঙ্গালার ইতিহাসের গৌড়ের সম্রাট. 

শশাঙ্কর নাম সুবিখ্যাত। এক সময় গৌড়াধিপতি এই শশাঙ্কর 

রাজ্য দক্ষিণে গঞ্জাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইহাদের মধ্যে কে যে এই 

সুবৃহৎ পুফরিণীটার প্রতিষ্ঠাতা তাহ! জানা যায় নাই। প্রবাদ আছে, 

বি্তাধর ও শরশন্কর সহিত ঘোগ রাখিবার জন্য মৃত্তিকাত্যন্তরে 
চারি হাত উচ্চ ও তিন হাত প্রস্ত একটি প্রস্তর নির্মিত সুড়গ 

আছে। শরশঙ্কা দীঘিটী সংস্করণাভাবে ক্রমশঃই অধ্যবহার্য্য হইয়া 
পড়িতেছে। | 

বিদ্াধর ও শরশস্ক ব্যতীত দাতন থানার মধ্যে আরও কয়েকটা 

পুরাতন পুষ্তরিণী আছে। তন্মধ্যে ধাতনের নিকটবর্তী ধর্মসাগর ও 
জয়রামপুর ও ঝারি গ্রামের পুষ্করিণী দুইটি উল্লেখ 

যোগ্য । সংস্করণাভাবে এই সকল পুষ্করিণী দিন 
দিন অব্যবহার্য্য হুইঞ়া পড়িতেছে। পূর্বে গলদান একটি বিশেষ পুণ্য 
কার্য বলিয়! লোকের বিশ্বাস ছিল। কিন্ত ক্রশঃ সে বিশ্বাস রী 

ধর্মসাগর | 

1158 01 £701675 81005815001 হা 773৩71891. 

শী 1918107 05260957--7010087901৩,৮1% 178. , 



প্রাচীন কান্তি ও কাহিনী । ৩৭৯ 

হইতে থাকায় নুতন পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করা দূরের কথা, এই সকল 
পুক্করিণী সংস্কার করার আবগ্তকতাঁও লোকে বোধ করিতেছি না। অথচ 

দেশে জলকষ্টের সীযা নাই । | 

ধাতনের ছুই মাইল উত্তরে অবস্থিত মোগলমারী গ্রামের নাম 
পূর্বে কয়েকবার উল্লেখ করা হইয়াছে। এ গ্রামে একটি মৃত্তিকা ও 

ইষ্টকস্ত,প শশিসেনার পাঠশালা বলিয়া অগ্ঠাঁপি 
অভিহিত হইয়া থাকে । জনশ্রুতি, এ স্থানে রাজ! 

বিক্রমকেশদীর কন্া শশিসেনা বা সখিসেনার সহিত অহিমাণিকের 

প্রথম সাক্ষাঙ্থ হয়। শশিসেনা নান! বিদ্ায় ও নানাশান্ত্রে সুশিক্ষিত 

ছিলেন। তাহার বিগ্ভাবত্তার অনেক কাহিনী এতদ্ অঞ্চলে প্রচলিত 

আছে। শশিসেনার ও অহিযাণিকের প্রণয়কাহিনী বর্ধমান নিবাসী 
কবি ফকিররাম তাহার সখিসেনা! নামক কাব্যে লিপিবদ্ধ করিয়। 

গিয়াছেন। * 

ষোগলমারীর নিকটে সাতদৌলা-নামক একটি গ্রাম আছে। জন- 
শ্রুতি, সেই গ্রামে সারি সারি সাতটি স্ববৃহৎ দেউল বা মন্দির ছিল 

বলিয়৷ উক্ত স্থানের এব্ূপ নামকরণ হইয়াছিল। 

০৪ শি”! এইরূপ কিনবদস্তী, বিক্রমাদিত্যের শ্বশুর পূর্বোক্ত 
তোজরাজ কর্তৃক উক্ত মন্দিরগুলি প্রতিষ্টিত হইয়াছিগ। এক্ষণে সেই 

সকল মন্দিরের কোন চিহ্ছই নাই। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, রাজধাট 
রাস্তা নিষ্মাখ কালে এই স্থান হইতে পুরাতন অট্রালিকার ধ্বংসাবশিষ্ট 

বহু সংখ্যক ইষ্টক ও প্রস্তর খণ্ড পাওয়া গিয়াছিল। ্ 

দাতন থানার অন্তর্গত মনোহরপুর ও খগুরুই গ্রামে যথাক্রমে রং | 

নেরও খণ্ডরুই গড়ের বর্তমান রাজবংশের গড়-বাড়ী, বিস্তমান | ৬ রাজ- 

* বঙ্গসাহিতা পরিচ-_দীনেশত্্র নেন--[777000061087% [9 3. 

শশিসেনার পাঠশালা। 



৩৮০ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 

বংশের বিস্তারিত বিবরণও জমিদার বংশ শীর্ষক অধ্যায়ে আলোচিত 

হইবে। খণ্রুই গড়ে বর্তমান রাজাদের পূর্বে তৈলঙ্গ দেশীয় যে 
প্রাচীন রাজবংশ রাজত্ব করিতেন তাহাদের সময়ের 

একটি সতীকুণ্ড স্থানে দৃষ্ট হয়। প্রতি বৎসর 
বৈশাখ মাসে উহাতে বনুম্ধরা দেওয়া হইয়া থাকে। 

খগ্ডরুই গড়ের সুবৃহৎ পুষ্করিণীটী বর্তমান রাজবংশের অন্যতম রাজা 
গঙ্গানারায়ণের সময় খোদিত হইব্নাছিল। 

কাথি মহকুমার প্রাচীন কীত্তিগুলির মধ্যে এগরা থানার অন্তর্গত 

হটনগর মহাদেবের মন্দিরটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য । জনশ্রুতি, উৎ- 

কলাধিপতি মুকুন্দদেবের সময়ে উহা নির্মিত হয়। 

আবার কেহ কেহ বলেন, উৎকলাধিপতির সামন্ত 

স্থানীয় রাজার দ্বারা উহা নির্মিত হইয়াছিল। 

মন্দিরটির গঠন-প্রণালী উড়িষ। প্রদেশের মন্দিরগুলির ন্যায় এবং 

দেখিলেই উহাকে একটি প্রাচীন কীত্তি বলিয়াই মনে হয়। মন্দিরটীর 

কারুকার্ধ্যও সুন্দর । বাঙ্গাল ও উড়িষ্যার নানাস্থানের প্রাচীন মহা- 

দেব গুলির আবিষ্কার ও পূজা প্রচার সন্বন্ধে সচরাচর যে চিরপ্রচলিত 

কাহিনী শ্ররত হওয়। যায়, এগরার হটনগর মহাদেবের প্রচার সন্বন্ধেও 

সেইরূপ কিন্বদস্তীই প্রচলিত আছে । “রাখাল গরুর পাল লইয়া প্রতিদিন 
মাঠে যায়, আর প্রতিদিনই একটি না একটি ছুগ্ধবর্তী গাভী সবেগে 

জঙ্গলের মধ্যে কোথায় দৌড়াইয় যায়; কিছুকাঁ পরে বখন ফিরিয়া 
আসে তখন তাহার স্তনে বিন্দুমাত্র দুগ্ধ থাকে না। নিত্য এইরূপ 

ঘটনা ঘটিতে থাক্ষায়, একদিন রাখাল গাভীর পশ্চাদান্ুসরণ করিয়া 

দেখে যে, গাভিটী নিবিড় অরণ্য মধ্যে একস্থানে উপস্থিত হইয়া! দণ্ডায়- 

মান হইলে মুহূর্তের মধ্যে তাহার স্তন হইতে অজন্রধারে ছুক্ধ নিঃসরণ 

মনোক্রপুর ও 

খণ্রুই গড়। 

এগরার হটনগর 

মহাদেবের মন্দির । 



প্রাচীন কীর্তি ও কাহিনী । ৩৮১ 

রর | ছুষ্ধ নিঃশেধিত হইলে গাঁতিটা জঙ্গল হইতে বহির্গত হইয়া 

পুনরায় গোপালের সহিত মিলিত হয়। রাখাল এই কথ গ্রামে গিয়া 
প্রচার করিলে ক্রমশঃ উহা! দেশাধিপতি রাজার কর্ণণোচর হয়। অতঃ- 

পর এ স্তান হইতে মহাদেব আবিষ্কৃত হন এবং ষোড়শোপচারে 

তাহার পুজার ব্যবস্থা করা হয়।” এই কাহিনী হইতে অনুমিত হয় 

যে,প্রথমে এ মহাদেবগুলিকে নিম্বশ্রেণীর লোকে গোপনে জঙ্গলের মধ্যে 

পুজা করিত, তাহার পর উহা ধনীদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই 
মন্দিরটীর পশ্চাতে “কুগ্ুনামক একটি ছোট পুষ্করিণী আছে। শিব- 

চতুর্দশীর রাত্রে পুণ্যলাভাশায় অনেকে এ পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া 

থাকে । সে সময় ৭1৮ দিন ধরিয়া এগরায় একটি মেলা বসে। 

হটনগরের মন্দিরের অনতিদূরে স্বচ্ছ দর্পণথণ্ডের ন্যায় কুষ্ণসাগর 

নামক একটি পুষ্করিণী আছে। কেহ কেহ বলেন. পটাশপুর 

থানার অন্তর্গত ধুুপ্ধাগড়ের কায়স্থ জমিদার চৌধুরী কৃষ্ণ চন্দ্র মিত্র 

প্রায় সার্ধ ছুই শত বৎসর পূর্বে উহা খনন করিয়া দিয়াছিলেন। আবার 
কেহ কেহ বলেন যে, এগরাতে যে সময় জয়েণ্ট, ম্যাজিষ্টরেটের কার্য্যালয় 
প্রতিষ্ঠিত হয় সেই সময়েই এই পুষ্করিণীটাও খোদ্িত হুইয়া- 

ছিল। কৃষ্ণ সাগরের উত্তর পশ্চিম কোণে এক্ষণে যেখানে ভিষ্রক্ট 

কষসাগর ও নেওয়ার বোর্ডের ডাক বাংলোটী নির্িত হইয়াছে, প্রথমে এ 
কাছা স্থানেই কাখি ষ্হকুমার কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল 

এবং উহা! “নেগুয়ার কাছারী” নামে অভিহিত 

হইত। সাহিত্য রমা বন্ধিমচন্দ্র যখন কাথি, মহকুষার সবভিভিজ- 

স্কাল অফিপার হইয়া আসিয়াঁছিলেন তখন এই নেও 'য়াতেই, কাছারী 
ছিল। পরে মহকুমার কার্যালয় এ স্থান হইতে কথিত স্থানান্তরিত 

করা হয়।. পুরাতন কাছারির বুনিয়াদ অদ্যাপি স্থানে-স্থানে দৃষ্ট হয়। 



৩৮২ মেদিনীপুরের ইতিহাঁস। 

পটাশপুর থানার অন্তর্গত অমর গ্রামে গীর মুক্দুমূ সাহেবের 

আন্তানা আছে । তিনি একজন সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। 

তাহার অলৌকিক জীবনের অনেক কাহিনী এতদ্ 

অঞ্চলে শ্রুত হওয়া যায়। জনঞ্রুতি, ছুই তিন শত 

বৎসর পূর্বে তাহার আবির্ভাব হইয়াছিল। মুক্দুম্ সাহেবের আস্তানার 

ব্যয় নির্বাহের জন্য ভূমম্পত্তি আছে । 

পটাশপুর থানার অন্তর্গত পঁচেট গ্রামে পটাশপুর পরগণার প্রাচীন 

জমিদার চৌধুরীবংশ বাস করিতেছেন। এঁ স্থানে 
তাহাদের প্রতিষ্ঠিত দেবালয়, রাসমঞ্চ, দীর্থিকা, 

গড়থাই প্রভৃতি বিদ্তমান। জমিদারবংশ শীর্ষক অধ্যায়ে এ বংশের 

বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইবে । 
ভগবানপুর থানার অন্তর্গত কাজলাগড় নামক স্থানে সুজামুঠার 

প্রচীন রাজবংশের রাজধানী ছিল। তাহাদের প্রতিষ্ঠিত দেবালয়, 

কাজলা গড়। . দীর্থিকা, পরিখা প্রস্ৃতি এক্ষণে বর্ধমানাধিপতির 
সম্পত্তি। অপরিশোধ্য খণের দায়ে সুজামুঠ। 

জমিদারী বিক্রয় হইয়া যাওয়ায় বর্দমানাধিপতি উহ ক্রয় করিয়া 

লইয়াছিলেন। পুরাতন রাজবাটীতেই বর্ধমানাধিপতির কাছারি 
প্রতিষ্টিত হইয়াছে। বধাস্থানে সুজামুঠা রাজবংশের বিস্তারিত বিবরণ 
আলোচিত হইবে। কাজলাগড়ের নুরৃহৎ দীর্থিকাটী এ বংশের অগ্থতম 

রাজা গোপালেন্্র নারায়ণ রাঁয়ের সময়ে ৃ ষ্টীয় উনবিংশ 2 প্রথম 

তাগে খোদিত হইয়াছিল । 

মাজনামুঠা ও অলামুঠা জমিদারী দুইটার রা পূর্বের কয়েকবার 
উল্লেখ করা হইয়াছে । জলামুঠার রাজধানী গড় বানুদেবপুর 
নামে এবং মাজনামুঠার রাজধানী গড় কিশোরনগর নামে 

সাহেব। 

গচেট গড়। 



প্রাচীন কীত্তি ও কাহিনী । ৩৮৩ 

পরিচিত। গড় বাস্দেবপুর বর্তষান বাসুদেবপুর পুলিশ ষ্টেশনে 

প্রায় ছই মাইল দক্ষিণে এবং গড় কিশোরনগর 
কাঁথি সহরের সন্লিকটে অবস্থিত। গড় রাস্ুদেব- 

পুরের পূর্ব শ্র| সমৃদ্ধির বিশেষ কোন চিহ্ন 
এক্ষণে না থাকিলেও জমিদারী এখনও সেই প্রাচীন বংশের অধিকারেই 
আছে এবং তাহারা পুরুধাস্ুক্রমে এঁ' গড়েই বাস করিয়া আসিতে- 

ছেন। কিন্তু মাজনামুঠাঁর প্রাচীন জমিদারবংশ বছদিন হইল লোপ 

হইয়া! গিয়াছে-_জণ্মনারী হস্তান্তরে চলিয়৷ গিয়াছে । এক্ষণে যাহারা 

গড় কিশোরনগরে বাস করিতেছেন, তাহারা প্রাচীন রাজবংশের 

দৌহিত্রের দৌহিত্রবংশ ; উত্তরাধিকার হাত্রে জমিদারীর কিয়দংশও 

তীহারা প্রাপ্ত হইয়াছেন । যথাস্থানে সে বিববুণ লিপিবদ্ধ হইবে । গড় 

কিশোরনগরের অধিকাংশই এক্ষণে জঙ্গলাকীর্ণ। তোরণ-দবার, 

দেবালয় ও অষ্টালিকাগুলির অধিকাংশই এক্ষণে ইষ্টকম্ত,পে পরিণত 

হইয়াছে। 
কাথি সহরের প্রায় ছয় মাইল উত্তরে বাহিরী গ্রামটা অবস্থিত। 

হিঞ্জলীর প্রাচীন রাজবংশের প্রসঙ্গে এই বাহিরী গ্রামের কথ! পূর্বে 

একবার আলোচন] কর! হইয়াছে । বাহিরীর চতুঃ- 

পার্শ্ববর্তী স্থান সমূহের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে 
স্পষ্টই বুবিতে পার! যায় যে, ইহা একটি প্রাচীন 

স্থান। এস্থানে পুক্ধরিণ্যাদি খনন কালে সাত আট ফিট মাটার নী 
প্রায়ই এক একটি কৃপ বাহির হইতে দেখা যায়। কুপগুলি সাধারণতঃ 

তের চৌদ্দ ইঞ্চি দীর্ঘ, নাত ইঞ্চি প্রস্ত ও ছই ইঞ্চি পুত অর্দ বৃত্তাকার 
ইঞ্কের দ্বারা নির্মিত। বাহিকার ভূগর্ডে ও ভূপৃষ্ে স্থানে, স্থানে প্রাচীন 
ইঞ্টকাদি দেখিতে পাওয়া যায়। যে সুত্তিকান্তরে সেই লকর প্রাচীন 

গড় বান্ুদেবপুর ও 

গড় কিশোর নগর। 

বাহিরী গ্রামের 

প্রাচীন কীর্ছি। 



৩৮৪ মেদিনীপুরের ইতিহাস । 

গৃহাদি নির্মিত হইয়াছিল, কাল সহকারে তাহার উপর নূতন মৃত্তিকা- 
স্তর সঞ্চিত হইয়া প্রান্ব সাত আট ফিট উর্ধ হইয়া উঠিয়াছে। 

বাছিরী গ্রামের মধ্যে পালটিক্রী” “শাপটিক্রী;, নটিক্রী' ও 
'গোধন টিকৃরী” নামে চারিটি সুউচ্চ মৃত্তিকান্তপ আছে। কিন্বদস্তী, 

মহাভারতীয় কালে &ঁ স্থানেও মত্য্যদেশাধিপতি বিরাট রাজার একটি 

গোগৃহ ছিল এবং এই স্ত,পগ্ডলি সেই সকল গোগৃহের ধ্বংসাবশেষ । 

জনশ্রুতি যাহাই থাকুক, মত্স্তদেশাধিপতি বিরাট রাজার সহিত যে এই 

সকল স্থানের কোন সম্বন্ধ ছিল না তাহ] নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। 

ইতিপূর্ব্বে পে সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। বাহিরীর এই স্ত,প- 
গুলি আমাদের মনে বৌদ্ধযুগের স্ত,পের কথাই ম্মরণ করাইয়া দেয়। 
আমাদের অনুমান, বৌদ্ধযুগে দ্াতন ও ময়ন। গড়ের স্যার বাহিরীতেও 

একটি সঙ্ঘারাম ছিল। বাহিরী নামটাও সেই প্রাচীন “বিহার শবেরই 

হীন পরিণতি বলিয়া আমরা মনে করি। বাহিরীর মধ্যে “বিধু 
বাহিরী” নাযে একটি স্থানের নাম শ্রত হওয়া যায়) আমাদের 

অন্থমাঁন, উহ! “বৌদ্ধ বিহার শবন্দেরই অপত্রংশ । 

বাহিরী গ্রামে ও তন্নিকটবর্তী স্থান সমূহে পুষ্করিণী প্রভূতি খনন 

কালে সময় সময় বৌদ্ধযুগের প্রস্তর গঠিত ঘে দু'একটি ঘৃত্তি বাহির 
হয় তাহা হইতেও অনুমান করা যায় যে, এক সময়ে এই স্থানে, বৌদ্ধ- 
ধর্মের বিশেষ গ্রাধান্ত ছিল। এ সকল মূর্তির গঠন প্রণালী দেখিলে 
শিল্পীর অডুত শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায় । .কিন্তু ছ্ঃখের বিষয় 

মর্তিগুলি গ্রার ভগ্ন। কাহারও হাত নাই, কাহারও কান নাই, কাহারও 
নাক ভাঙ্গিয়াছে, কাহারও কাম: ভাঙ্গিয়াছে, কাহারও শরীরের 

অর্দেকটাই গিয়াছে! সাহিত ১ বিমল তাই দুঃখ করিয়া 

বলিয়াছেন-_পুতুল-গুলাও ধনুর অত 'অঙ্গহীন. হইয়া 
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আছে।”* ক্লাথির বর্তমান সব.ডিতিজন্যাল অফিসের সম্দুখে মে 

প্রস্তর গঠিত যৃর্তিটা স্থাপিত আছে উহাকেও বাহিরীর জঙ্গল হইতেই 

লইয়া! যাওয়া! হইয়াছিল। 
বাহিরীতে একট প্রাচীন মঠ আছে। মঠটা যে স্থানে অবহিত 

তাহার প্রাকৃতিক দৃপ্ত বড়ই মনোরম ; মনোহর তপোবনের স্থান 

রমণীয়। কে জানে উহা সে যুগের কোন বৌদ্ধ মঠের রক্ত মাংস হীন 
কষ্কাল কিনা! মঠটাতে এক্ষণে রাঁমচন্দ্রের সৃত্তি আছে। কিন্ত একদিন হয়ত 

সেখানে বুদ্ধদেবের মুত্তিই বিদ্তমান ছিল; শ্রমণগণ তাহীারই পুজায় 

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর কাটাইয়! 

দিতেন। আচাধ্যগণ সেই স্থানে বসিয়া গম্ভীর আরুবে “নির্বাণ মুক্তির? 

অপূর্ব্ব সত্য দেশবাসীকে শুনাইয়া দয়া ভাঁকিতেন, “এস এস নরনারী, 

আমরা অমৃত পাইয়াছি, সে অমুত তোমাদিগকেও দিব ।; সেদিন 

চলিয়া গিয়াছে! কালের কঠোর হস্ত আজ সেখানে অনেক পরিবর্ধন 

আনিয়া দিয়াছে । এখন সেখানে সেই মহাযোগীর লোকমধুর চরিত্র 
কাহিনী বা তাহার পবিত্র নিবৃতি ও আত্মসংষমের কোন আলোচলা 

(দুরে থাক্ মঠবাসিগণ কেহ তাহার নাম পর্য্যন্ত জানেন না! 

* বাহিরীতে ভীম-সাগর। হেমসাগর, লোহিতসাগর প্রতৃভি নাঁষে 

কযেকটী৷ পুরাতন পুক্ধরিণীও আছে এবং তথায় “জাহাজ বাধা তেতুল 

, গাছ নামক একটি পুরাতন তিন্তিড়ী বৃক্ষ মাছে। 

দরড়ী বা শিকলের ক্রমাঁগত ঘর্ষণে বৃক্া দির গার যে 

. চিহ্ন হয় এই বৃক্ষটার গান্রেও দেইরপ চিন দৃষ্ট হয । 

চিল এক সময়ে: উহার, পার্থ দিয়া একটি নদী এবাহিস্ক ছিলি 

এষং টের লময় যে.দকবব় কু নৌকা বা] ছাব্তি লবণ কাররারের 

ও 

জাহাজ ধাধ' 
এ দহ | 



৩৮৬ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 

জন্য এ প্রদেশে আসিত সে গুলি এ বক্ষকাণ্ডেই বাধা হইত। কিন্ত 

এক্ষণে এ স্থানে কোন নদ্দী বাঁখাল নাই। তবেবাহিরীর চতুঃপার্খ্- 
বর্তী স্থান সমূহের অবস্থা পর্যযালোচন! করিলে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, 
এক সযয় এ স্থান কোন নদী সৈকতে অবস্থিত ছিল। বাহিরীর নিকট- 

বর্তী লাউদা, কুমিরদা, ঝাপড়দা, অমরদা, মারিসদা! প্রভৃতি “দা? বা 

“দহ” শবাান্ত স্থান গুলির নাম দেখিয়া মনে হয়, এী নদীটি এ সকল 

স্থানের নিকট দি] প্ররাহিত, হইয়! দহগোড়া ( দহের মুখ ) নামক 

স্থানের নিকট রশুলপুর নদ্দীর সহিত মিলিত হইয়াছিল | : 

 বশুলপুর নদীর পূর্ধ পার্থ খাজুরী থান! । খাজুরী থানার পুলিশ 

স্টেশন পূর্বে খাজুরী গ্রামেই ছিল এক্ষণে উহাকে জন্কা গ্রামে উঠাইয়া 
| আনা হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং 

উনবিংশ শতাব্দীর গ্রথমাংশে খাজুরী হুগলী 

নদীর উপরে একটি বিশিষ্ট বন্দর ছিল। কলিকাতার শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে 

সঙ্গে থাজুরীও ধীরে ধীরে একটি বিশেষ গণনীয় স্থানে পরিণত হইয়া- 
ছিল।- বড় বড় বাঁণিজ্য-পোত সমূহ আর কলিকাতা পর্য্যস্ত যাইত না, 

খাজুরী বন্দরেই মাল বোঝাই ও নামাই করিত। তর স্থান হইতে 
কলিকাতা পর্য্যন্ত সুলুপের দ্বারা মাল আনা-লওয়! করা হইত। এই 

কারণে যাত্রী ও মহাজন দিগের বাসোপযোগী সুবৃহৎ অট্টালিকা সমূহ 

নির্মিত হইয়া অল্প দিনের মধ্যেই টিনা একটি জনাকীর্ণ জনপদে 
পরিণত করিয়াছিল | 

সময় বু ইউরোপীয়ান খাঙ্জুরীতে সাদি ব্যবসা-বাণিজ্যাদি 
উপল বাস করায় একটি স্থান “সাহেব নগর” নামে ছাতিহিত হইয়াছিল 

সাহেব নগর সুন্দর লুন্দর অট্টালিকা ও উদ্যানে: শোভিত হইয়াছিল । 
বায়ু পরিবর্তনের জন্ভও অনেক মন্াস্ত ইংরাজ ও বাঁঙগানী এই প্রদেশে 

থাজুরী বদার। 



প্রাচীন কীত্তি ও কাহিনী । ৩৮৭ 

আসিয় বাস করিতেন। খুষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কলিকাতা 

গেজেটে প্রকাশিত নিয়লিখিত বিজ্ঞাপনটী হইতেও বুঝিতে পারা যায় 
যে, সে সময় খাজুরী একটি সমৃদ্ধিশালী নগরে পরিণত হইয়াছিল।__ 
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কলিকাতা হইতে খাজুরী পর্য্যন্ত প্রতিদিন ডাক যাতায়াতের বিশেষ 

ব্যবস্থা করা হইয়াছিল । দ্রুতগামী ছোট ছোট “ছিপে' করিয়া ডাক 

পাঠান হইত। বিলাত হইতে জাহাজ সকল পৌছিব! মাত্রই কলি- 
কাতাঁর বিভিন্ন সংবাদ্ধ পত্রের প্রতিনিধিগণ বিলাতী সংবাদ সংগ্রহ 
করিয়! দ্রুতগামী “ছিপে* আরোহণ করতঃ কলিকাতা যাত্রা করিতেন। 

পরবর্তিকালে খাজুরী হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত টেলিগ্রামের বন্দোবস্তও 
কন্পা হয়। কলিকাতা হইতে খাজুরীর টেলিগ্রাফ লাইনই সমগ্র ভারতের 
মধ্যে প্রথম টেলিগ্রাফ লাইন। ১৮৫১-৫২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা মেন্ডি- 

কাল কলেজের অন্ঠতর্ম চিকিৎসক ও রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক 101. 

$/. 13. €913179061)17993% গবর্ণমেন্টের অন্থমতিক্রমে স্বীয় উত্তাবিত 

য্ত্র সাহায্যে কলিকাতা হইতে ভায়মগহারবার, ডায়মণ্হারবার হইতে 
কুকড়াহাটা এবং কুকড়াহাটী হইতে থাজুরী পর্য্যন্ত এই তিনটা লাইন 

খুলেন। ১৮৫৭ ত্রীষ্টা্ষ পর্য্যস্ত এ যন্ত্র দ্বারা কার্ধ্য চলিয়াছিল, তৎপরে 
বিলাত হইতে 11035 [টা] জা, ৪৬ পদ্ধতিতে কা | 
চলিতে থাকে । 

৯৮৬৩ ইন: পর্য্যন্ত চিনিবূও বন্দরের নতি ছি? পরে ১১৮৬৪ 

হী ভীষণ বন্যায় খাজুরীর শ্রীসৌভাগ্য সমস্তই নষ্ট হইয়! যায়। 



৩৮৮ যেদিনীপুরের ইতিহাস । 

এ বস্তায় থাজুরীর অধিকাংশই হুগলী নদী ও বঙ্গোপপাগর গ্রাম করিয়া 
লইয়া থাজুরীকে জনমানবশৃন্ত এক শ্রীহীন শ্মশ্বানে পরিণত করিয়া 
দিয়াছে। থাজুরীর সেই সমস্ত সুবৃহৎ অষ্রালিকা, সুরম্য উদ্যান, 
সমস্তই নদী গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে । কালচক্রের পরিবর্তনে পুন- 

রায় দেই স্থানে পলি মৃত্তিকা পড়িয়া এক্ষণে আবার নুতন ভূমি জাগিয়া 

উঠিতেছে। কিন্তু সেই সকল প্রাচীন কীর্তির চিহ্ন মাত্র তথায় নাই। 

থাজুরীর বর্তমান অবস্থা দেখিলে কেহ কল্পনাও করিতে পারিবেন না 

যে, এক সময় এ স্থানে একটি সমৃদ্ধিশালী জনাকীর্ণ নগর ছিল; 

একদিন এ স্থান স্বদেশীয় ও বিদ্েশীয় অসংখ্য নরনাবীর পোতারোহণ 

কোলাহলে মুখরিত থাকিত। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্ের সেই ভীষণ জলপ্লাবনের- 

পরে খাজুরীর শ্রীসৌভাগ্য নষ্ট হইয়। গেলে থাজুক্ীর বন্দর ও টেলিগ্রাফ 
অফিসটি উঠিয়া যায়। থাজুরীর চারিদিক এক্ষণে বন জঙ্গলে পূর্ণ; 
হিংস্র জন্তর আবাস ভূমি । 

খাজুরীর প্রাচীন কাত্তির পরিচয় দিতে এক্ষণে ছুইটি মাত্র অট্টালিকা 
ও একটি সমাধি-ক্ষেত্র বিগ্তমান। অট্রালিক! দুইটির মধ্যে একটি এক্ষণে 

পুর্ত বিভাগের ডাক বাংলে! এবং অন্যটি খাজুরীর পোষ্ট-আফিসরূণপে 
ব্যবহৃত হইতেছে। এই পোষ্ট আফিদটাই পূর্বে পো্ট আফিস ছিল 
এবং উহ্বার দ্বিতলে যে সুউচ্চ ক্ষুদ্র গৃহটি রহিয়াছে উহাতেই টেলিগ্রাফের 
ন্ত্রটী স্থাপিত ছিল। এ গৃহে একটি দূরবীক্ষণ যন্্রও থাকিত ; পোর্ট 

অফিসার উহার সাহায্যে জাহাজাদির গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া আবশ্ত- 
কীয় সক্ষেতাদি করিতেন। গৃহটীর সশ্থে একটি সাক্কেতিক 

(31791 185:) দণ্ড ছিল । উহার ধ্বং 'সাবশেষ অদ্যাপি রহিয়াছে 

এবং তথায় কয়েকটা কামান এখনও পড়িয়া, আছে। : তন্মধ্যে হব 
কামনানটীর গাজে ১৭৯৩ থৃষ্টাব থোঁদিত আছে। | 



প্রাচীন কীন্তি ও কাহিনী। ৩৮৯ 

থাজুরীর সমাধি-ক্ষেত্রগি পোষ্ট আফিমটির পশ্চান্বতাগে এবং 
করা পেটা সন্থুখে পাচীর বেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিত । উহার 

্ মধ্যে সাহেবদিগের তেত্রিশটা সমাধি আছে। 
ই তন্মধ্যে বাইশটিতে খোদিত লিপি আছে, 'গগাঁর- 

| টাতে কিছু লেখা নাই। শেষোক্ত সমাধিগুলির 

অবস্থা দেখিসে এ গুলিকেই প্রাচীনতর বলিয়া মনে হয়। খাজুরীর 

সেই শ্রীসৌতাগ্যের দিনে যে সকল ইংরাজ কোম্পানীর কার্যে ব 

ব্যবপায়কল্লে অথবা বাধু পরিবর্তনাদি উপলক্ষে এই দুরদেশে স্বজন 

বিরহ অবপ্কায় বাস করিতেন তাহাদের কয়েকজন এই স্থানে দেহত্যাগ 

করিয়া যান। সে সময় দু-একজন সুহ্বদ্ ব্যতীত কেহ তাহাদের পারে 
থাকেন নাই । স্বদেশে তীহাদের স্বজনগণ বহুদিন পরে তাহাদের 

মৃত্যু সংবাদ পাইতেন। 

খাজুরীর সমাধি-ক্ষেত্রে লিপিফলকষযুক্ত যে সমাধিগুলি আছে তন্মধ্যে 

যেটা সর্বাপেক্ষা প্রাচীন উহার তারিখ ১৮১০ খৃষ্টাব্দ এবং শেষ সমাধিটির 

তারিখ ১৮৮৫ থুষ্টাব্। ইহার পরে আর কোন দেহ তথায় সমাহিত 

করা হয় নাই। এই সমাধি-ক্ষেত্রে তাঁগলপুরের জজ-মযাজিষ্টেট চামাঁর 

সাহেবের, সিভিলিষান বার্লো সাহেবের এবং ভাক্তার জর্জ ফরবেস্ 

মাহেবের সমাধি আছে। একটি সমাধিতে খান্ুরীর তৎকালীন পোর্ট 
ও পোষ্ট মাষ্টার এবং অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট জে, বটেল্হে। সাহেব, 

তাহার পত্বী মেরী এবং একমাত্র পুত্র এগ্রিন একত্রে সমাহিত হইয়া 

ছিলেন। ৯৮৬১ খৃষ্টানদের জলপলাৰনে তাহারা নি একসঙ্গে 
মৃতামুখে পতিত হুম। : 

শ্রস্থানে সাবরঙ্গটী আ্যানি নামক একটি, বালিকার সাধ « আছে। 

বালিকাটী মিড জ্পেকের বেভারেওড টমাস ব্র্যাকেনের একমাত্র কন্তা। 
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তাহার ছুই সহোদর ভারতবর্ষে কার্যযোপলক্ষে বাস করিতেন। ভগিনী 

তাহাদিগকে দেখিতে আসিতেছিলেন। ছুই ভ্রাতাই তীহাদের 

একমাত্র কনিষ্ঠা ভগিনীকে সাদরে লইয়া যাইবাঁর জন্য খাজুরী 

বন্দরে আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের দুর্তাগ্য-_তাহাদিগকে 

আর সেই চির প্রফুল্লতাময়ী প্রাণাধিকা ভগিনীকে অত্যর্থনা করিয়া 

লইয়া যাইতে হয় নাই, তৎ্পবিবর্তে জাহাজের অধ্যক্ষ তাহাদের 

কোলে সেই বালিকাঁটীর প্রাণহীন দেহ তুলিয়া দিয়াছিলেন। 

পথেই সারলটীর মৃত্যু হইয়াছিল। ভ্রাতাদ্বয় ভগিনীর স্থৃতি-স্তস্তে 

সেই কথা করুণ ভাষায় লিখিয়! গিয়াছেন। 

আর একটি পতিহ!ন! নারী তাহার একমাত্র পুত্রকে তাহার 

নষ্ট স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিবার জন্য খাজুরীতে পাঠাইয়াছিলেন। জননীর 

বড় আশ! ছিল, রুগ্ন পুত্র নষ্ট-স্বাস্থ্য উদ্ধার করিয়া সুস্থ শরীরে মায়ের 
কোলে ফিরিয়! যাইবে । কিন্তু বিধাতা সে সাধে বাদ সাধিয়াছিলেন! 

এঁ সমাধি-ন্তস্তের শ্মৃতিলিপিটী পাঠ কৰিলে মনে হয়, জননী বুকের 

রক্ত দিয়া সেই কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া! গিধাছেন। নীনাজপুরের 

ভূতপুর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট এড ওয়ার্ড ম্যাওয়েল সাহেব তাহার পত্ীর সমাধি 

গাত্রে যে কবিতাটী লিখিয়। রাখিয়াছেন তাহার ভাষাও মর্মন্পর্শী। 

প্রকৃতি দেবীর শ্নেহময় কোলে খাজুরীর নীরব সমাধি ক্ষেত্রটী হৃদয়ে 
শান্তির ভাব আনয়ন করে। গম্ভীর নির্জনতা এখানে দেদীপ্যমান। 
জন কোলাহল এখানে নীরব। পাছে মৃতব্যক্তিদিগের শাস্তির নিদ্রা 
ভঙ্গ হয়, সেজন্য জড় প্রতিও যেন ভীত ও চকিত। : সমাধি লিপি- 

গুলির এক একটির তাষা বড়ই করুণ। উহা! কাঁণের তিতর দিয়। মরমে 

পশিয়া মন প্রাণ আকুল করে। পিতা! মাতা-_পুত্র কন্তার, পুক্র কন্যা__ 

পিতা মাতার? পতি--পত্ীর, পত্থী--পতির, ভ্রাতা-_তগ্থিনীর, ভগিনী-_. 
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ত্রাতার, বদ্ধু--বনদ্ধুর শেষ কার্য সমাধা করিয়া শোক সত্তপ্ত হৃদয়ে সমাধি 

গাত্রে যে ছু'চারিটী কথ! লিখিয়া রাখিয়! যান, তাহ! পাঠ করিলে চক্ষু 

জলে ভরিয়া আসে, প্রাণের ভিতর কেমন করিয়। উঠে। ম্মারক- 

িপিতে ঘুত ব্যক্তির আত্মীরনগণের কত না৷ গভীর প্রীতি ও স্নেহ প্রকাশ 

পাইয়া থাকে! জীবিত থাকিতে যাহারা কত প্রিয় ছিল, কত আপ- 

নার ছিল, মৃত্যুর পরে তাহাদের স্থতি কি রমণীয় নহে? কোন্ 

দুঃখিনী মাত। মৃত পুত্রের মধুর স্থতি হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিতে 

পাবেন ! কোন্ বিয়োগ বিধুবা পত্রী তদীয় প্রিয়তমের মধুর কাহিনী 
ভুলিতে চাহেন! কোন প্রেমিক বিপত্বীক জীবন সঙ্গিনীর প্রেমের 

গাথা বিস্ৃত হইতে পারেন ! | 

খাজুরীর চার পাঁচ মাইল দক্ষিণে কাউখালি নামে একটি গ্রাম 

আছে। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে এ স্থানের আলোক শ্ত্ভটা (1181) [70998) 

নির্মিত হয়। হুগলী নদীর উপর উহাই প্রথম 

আলোক-স্তস্ত। উহার উচ্চত৷ প্রায় আশী ফিট। 

কয়েকটা প্রবল ঝড় ও বস্তা সহ্য করিয়া উহা. 

এখনও অটল অচলরূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছে । উহার প্রবেশ দ্বারের 

সন্মুখে ষে প্রস্তরফলকটী রহিয়াছে তাহা হইতে জানা বায় ষে? ১৮৬৪ 

ষ্টান্সের ঝড়ের সময় সমুদ্রের জল এ পর্যযস্ত উচ্চ হইয়া উঠিয়াছিল। 

ভূমি হইতে এ স্থানের উচ্চতা প্রায় তের ফিট। প্রতি রজনীতে. 

নিয়মিতরূপে এই বাতিঘরটাতে আলোক দেওয়! হইয়! থাকে'। 

কাঁউখালির প্রায় বার মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে কশবা হিজলী গ্রাম । 
এই কশবা হিজ্রলী গ্রামেই হিজলীর নবাববংশের 

রাজধানী ছিল, সে. কথা পুর্বে উল্লিখিত হইয়াজ্ছে। 
প্রাচীন নবাববংশের কীত্িরাশির সামান্ত ছ'একথানি দগ্ধ: অস্থি 

কাউখালির আলোক- 

স্তম্ভ । 

হিলীর মস্জিদ। 
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ভপ্ম বুকে করিয়া হিজলী এখনও শ্বদেশ-বিদেশের পর্রব্রাজ্জকগণ্রে দৃষ্টি 

আকর্ষণ করিয়া থাকে । হিজলীর এখন আর সে কালের শ্রী 

সৌভাগ্যের কিছুই নাই! উহার পার্থে মেহদীনগর নামক যে গ্রাম- 

খানি আছে এক সময়ে উহ! বহু জনাকীর্ণ শত অট্রালিক1 শোভিত এক 
স্থরম্য নগর ছিল। এক্ষণে উহা! বন জঙ্গলে পূর্ণ নানাপ্রকার হিংস্র 

জন্তর আবাস ভূমিতে পরিণত হুইয়াছে। বঙ্গোপসাগরের জল-প্লারনে 
হিজলী ও মেহদীনগরের অধিকাংশই সাগর গর্ভে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। 
নবাববংশের প্রায় সকল কাতর্তিই বঙ্গোপসাগর গ্রাস করিয়াছেন। 

এখন কেবল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কতকগুলি ইষ্টক্ূপ আর একটি জীর্ণ 

মস্জিদ পূর্ব গৌরবের কথঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছে । 

রশুল্পপুর নদী যেখানে বঙ্গোপসাগরের সহিত মিলিত হইয়াছে 

তাহার নিকটেই এই মস্জিদটী অবস্থিত। উহার দৈর্ঘ্য প্রস্ত প্রায় 
৫১৫২৫ ফিট। উপরে তিনটি গন্ুজ আছে। মস্জিদটী সুউচ্চ। 

বঙ্গোপসাগর দিয়! কলিকাত! যাতায়াতের পথে বহুদূর হইতে এই 

মস্জিদটা দেখা যাঁয়। এইরূপ কিন্বদস্তী যে, ১৮৬৪ থৃষ্টাকের জল 

প্লাবনে যে সময় এ প্রদেশের সমস্ত ভূমিই প্রায় ডুবিয গিয়াছিল তখনও 
ইহা! নিজ স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়া অনেক লোককে আশ্রয় দান 

করিয়াছিল। এই মস্জিদটীর সম্মুখে ও পারে তাজ খঁ! মস্নদূ আলীর ও 

তাহার ভ্রাতা পিকান্দরের এবং তাহাদের স্ত্রী পুজ প্রভৃতি এ বংশীয় 

কয়েক জনের সমাধি আছে। মস্জিদটীর প্রাঙ্গণে একটি ক্ষুদ্র পুফরিণী 

আছে। লবণ সমুদ্রের পার্থ থাকিলেও উহার জল অতিশয় হম্বাছ ও 
দির্দল। পুফরিণীতে নামিবার সোপান ও তল পর্য্যন্ত চারিদিকই 

প্রস্তর দিয়া বাধান ছিল। কিন্তু এক্ষণে, উদ ও শোর 

বন গাছ জন্মাইয়! উহাকে ধ্বংসের পথে খানিয়াছে। 
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মেহদীনগরের জঙ্গল মধ্যে হিজলীর প্রাচীন ছুর্গের ও কুতুব 

সাহ ও সিম্লী সাহ নামক দুইজন মুসলম'নেঃ নিশ্চিত দুইটি মস্জিদের 
তগ্নীবশেষ দুষ্ট হয়। স্থানীয় ছু'একজন বৃদ্ধের 

নিকট অবগত হইয়াছিলাম, ৩০৩৫ বৎসর পুর্বে 
জনৈক সাহেব এইস্থানে আপিয়াছিলেন; তিনি সিম্লী সাহর 

মস্জিদটার ভগ্রস্তপের মধ্য হইতে একথানি খোদিত প্রস্তর-ফলক 

লইয়] গিয়াছিলেন। আমর! উহার কোন সন্ধান পাই নাই। কেহ 

সন্ধান দিতে পারিলে উপকৃত হুইব। মেহদীনগরের জঙ্গল মধ্যে 

তীমেশ্বর নামক মহ[দেবের একটি পুরাতন মন্দির আছে। 

জনঞ্রুতি, হিজলীর দেওয়ান পূর্বোক্ত ভীমসেন মহাপাত্র উহার 

প্রতিষ্ঠাতা । এতত্তিন্ন এক্ষণে তথায় দর্শনীয় বস্তু আর কিছুই 

নাই। 

সপ্তদশ শতাব্দীতে বৃহত্তর সমুদ্রপোতাদি বালেশ্বরের নিকট প্রধানতঃ 

মাল বোঝাই নামাই করিলেও প্রথম ইংরাজপোত 
“ফরণ' ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে হিজলীর ধার অবধি আসিয়া" 

ছিল। ১৬৮৭ খুষ্টাব্ধে হিজ্বলীতে একটি জাহাজ ঘাট নির্শিত হুয়। 

বছ দ্িবসাবাধ উহার অস্তিত্ব ছিল। কুড়ি পঁচিশ বৎসর হইল উহার 

চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়! গিয়াছে । 

বশুলপুর নদীযর় এক পার্থে এই কশবা হিজলী গ্রাম এবং অন্ত রা 

কাথিথানার অন্তর্গত দৌলতপুর ও দরিয়াপুর নামে ছইথানি গ্রাম আছে । 

| সাহিত্য-সম্াট বঙ্কিমচন্দ্রের অমর লেখনী স্পর্শে এই 
কপালহুওলার ছুইটি গ্রাম ও রশুলপুর নদী চিরন্বরণীয় হইয়া 
পরিকল্পন। ক্ষেত্র । পুর রা ই 

7: গ্িয়াছে। স্থানটীর প্রাকৃতিক দৃশ্ত অতি মনোরম । 

একদিকে ধবল শিখর মাল! শোতিত বালানের বর্ণরাগ রঞ্জিত মধ্যা 

মেহদী নগর। 

হিজলার জাহাজ খাট । 



৩৯৪ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 

হ্্্যকিরণে অপূর্ব প্রভা বিশিষ্ট বহুষোজন পথ ব্যাপিত সুউচ্চ বালুকা- 
স্তুপ শ্রেণী, অন্যদিকে_ 

“দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী তমালতালীবনরাকঙ্জিনীলা। 
আভাতি বেলা লবণান্থুরাশের্ধারানিবদ্ধেব কলক্করেখা ॥৮ 

বঙ্কিমচন্দ্র সে দৃশ্ত দেখিয়া মোহিত হইয়া যান, তাহার কবি হৃদয় 
নাচিয়। উঠে। তিনি নবকুমারের মুখ দিয়া নিজের কথাই বলিয়া 

ফেলিয়াছেন, “আহা ! কি দেখিলাম! জন্ম জন্মান্তরে ভুলিব ন11” 

কিন্তু পরক্ষণেই আবার “___-দবিন্ময়ে দেখিল! অদূরে, ভীষণ দর্শন 

মত্তি।” তিনি ধবল শিখরমালা শোভিত যে বালুকাস্তপশ্রেণীর 
মনোরম দৃশ্ঠ দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলেন, এখন দেখিলেন, সেই 

বালুকাস্ত,পের নিয়ে চতুর্দিকে নিবিড় অরণ্য; ব্যান্ত, বরাহ প্রস্ৃতি 

নানাবিধ হিংঅ জন্ততে পূর্ণ। তথায় আশ্রয় নাই, লোক নাই, আহার্য্য 

নাই, পেয় নাই। সেই সুদর্শন অন্বনিধিও তখন এক ভীষণ মুক্তিতে 

তাহার নিকট প্রকটিত হইলেন। তাহার রোমাঞ্চ হইল, হৃদয় কাপিয়া 

উঠিল। প্রকৃতির তখন সেই ভীষণ দর্শন রূপ দেখিয়া তাহার সেই 
কমনীয় মুত্তির কথা ভুলিয়া গেলেন। এমন সময়, সেই গভীরনাদি 

বারিধিতীরে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে সৈকতভূমে দাঁড়াইয়া নবকুমারের স্তায় 
তিনিও শুনিলেন কে যেন তাহার মানসপটে আবিভূতি হুইয়! বলির! 
গেল “পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ? আইস।” বঙ্ষিমচন্ত্র তাহাকে. 
চিনিলেন। তিনি তাহারই হৃদয়াধিষ্ঠাত্রী দেবী__কল্পনা সুন্দরী। 
ভাহার দিব্যচক্ষু খুলিয়া গেল-তিনি প্রকৃতির সেই কোমল ও কঠোর 
ুন্তির মধ্য হইতে ছুইখানি ছবি তাঁহার মানসপটে আঁকি লইলেন। 
একথানি তাহার কাব্যের চরমস্ঙ্টি নিছক": সৌন্দর্য্যের প্রতিসৃতত 



প্রাচীন কীন্তি ও কাহিনী । ৩৯৫ 

সৌন্দর্য্য স্থষমা মণ্ডতিতা প্রক্কৃতি পালিতা সরলতাময়ী বালিক! মুন্ময়ীর 

আগুল্ফলদ্ষিত নিবিড় কেশরাশিধাবিণী বন্যদেবী মূর্তি, অন্যথানি 

সেই বুভুক্ষ অজগর সর্পের ন্যায় ভীষণ দর্শন কাপালিকের নর-রাক্ষস 
মৃন্তি। বঙ্ষিমচন্দ্রের কপালকুগুলা এই দৌঙ্গতপুর ও দরিয়াপুরের 
প্রকৃতি অধ্যায়নের ফল। | 

১৮৫৮-৫৯ থুষ্টাে বঙ্কিমচন্দ্র কাখির ( নেওু যা) সব.ভডিভিজন্ঠাল 

অফিপার হইয়া আপিয়াছিলেন। সেই সময় উপযু্পরি তিন 

রাত্রে তিনি একজন কাপালিককে কাথিতে দেখিয়াছিলেন।* ইহার 

কিছুকাল পরেই একটি ভাঁকাতী মোকদ্মার তদন্ত উপলক্ষে তাহাকে 

দৌলতপুরের ডাক বাংলোতে কিছুদিন অবস্থান করিতে হইয়াছিল । এ 

নমর তাহার কপালকুগুলা উপন্টাসের সুচনা হয়। কপালকুগুল! 

কাল্পনিক উপন্তাস। দৌলতপুর ও দরিয়াপুর তাহার সেই কাপালিক ও 
কপালকুগুলার লীলাভূমি; কোমল কঠোরের অপূর্বব সম্মিলন ক্ষেত্র । 
বঙ্গসাহিত্যের একটা বিশিষ্ট ভাবের ও আদর্শের পীঠস্থান। সুঢূর 

ভবিষ্যতে হয়ত এমন একদিন আসিবে যেদিন দলে দলে বঙ্গীয় সাহিত্য 

সেবকগণ সেই পীঠস্থান দর্শন কৰিবার আশায় যথাযোগ্য ভক্তির সহিত 

তীর্থযাত্রা করিয়া জীবন ধন্ত করিবেন। বিগত বর্ষে কাধি সার্ক 
সন্সিলনীর সম্পাদক শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত বিষুপদ চট্টোপাধ্যায় বি, এল 
মহাশয়ের বিশেষ উদ্তোগে এই দৌলতপুর গ্রামে কপালকুগুলার 
পরিকল্পনা ক্ষেত্রে 'একটি স্মৃতি স্তস্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । দৌলতপুর 
গ্রামে কবে প্রাচীন শিব মন্দিরটি আছে উহার প্রাঙ্গনেই তস্টি নির্মিত 

শাশীশীশীশিশোশিশীীিশিশ শীশিশিপপীশাপীশশিশীি পপ শিপ পা সী পক এ 

রর রয় শ্চীশচন্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের শীত: ব্ষিয জীববী'তে ৪ 
বিস্তারিত বিষণ আছে। এস্থলৈ তাহার পুনরুল্পেখ নিগ্রয়োজন | ূ 



৩৯৬ মেদিনীপুরের উতিহাস। 

দৌলতপুর গ্রামের পূর্বোক্ত শিব মন্দিরটার অনতিদুরে 
একটি বটবৃক্ষমূলে বৌদ্ধযুগের একটিপুরুষ মৃত্তি ও তান্ত্রিক যুগের একটি 

দেবীমূদ্রি আছে। মূর্তি ছুইটীই প্রস্তর নির্মিত ও ভগ্ন। 

বটবৃক্ষটীর কাণ্ড ও শাখা প্রশাখা বৌদ্ধযুগের 
মুর্তিটীকে এরূপ ভাবে ঘিরিয়া' ফেলিয়াছে যে, আর 

তিন চার বৎসর পরেই উহা লোকলোচনের অন্তরালে চলিয়! যাইবে । 

তখন উহার চিহ্কমাত্র লোকে দেখিতে পাইবে ন!। এন্ণে নিম়ভাঁগের 

সামান্ত অংশই দেখিতে পাওয়া যায়। কিছুদিন আগে বৃক্ষের কিয়দংশ 

ছেদন করিয়া আমরা প্রস্তর-মুর্তিটা বাহির করিবার চেষ্টা করিয়'- 

ছিলাম। কিন্তু বৃক্ষ ছেদনের ফলে এবং যুর্তিটী বাহির করিয়া 
আনিলে গ্রামবাসিগণের বিপদ উপস্থিত হইতে পারে, এই আশঙ্কা 
করিয়া কুদংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামবাসিগণ মৃত্তিগাত্রে পিন্দুর লেপন করতঃ 
পুজা করিতে আরম্ভ করিয়া দেওয়ায় কার্ধ্যটী আর অধিক দূর 

অগ্রসর হইতে পারে নাই। এক বৃদ্ধের মুখে শুনিয়াছিলাম, রশ্লপুর 

নদীর বাধ প্রস্তত করিবার সময় মুত্তিকা খনন করিতে করিতে এ 

যুত্তিটী পাওয়1 গিয়াছিল' দৌলতপুর ও দরিয়াপুর গ্রামে পুষ্ষরিণ্যাদি 

খনন কালে পাঁচ সাত হস্ত মা্টার নীচে কূপ বাহির হইতে দেখা 

যায়। ৃ 

দৌলতপুর গ্রামের সাত আট মাইল পশ্চিমে কীথি সৃহর | কীাখিতে 

নন্দকুমার পুষ্ষরিণী নামে একটি পুষ্করিণী আছে। ধর্যাতনাম! মহারাজ 

নন্দবকুমার কর্তৃক এই পুষ্ধরিণী খোদিত হইয়াছিল । 
নন্দকুমার তাহার কর্মজীবনের প্রথমাবস্থায় কিছুদিন 

হিজলী প্রদেশের আমীন প্রদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। 

তৎকালে এই আমীনি. প্র বিশেষ সম্মানজনক ছিল। নবাব মুর্শিদ- 

দৌলতপুরের প্রস্তর 
মুর্তি । 

কাধির নন্দকুমার 

পুক্ষরিণী। 



প্রাচীন কীন্তি ও কাহিনী । ৩৯৭ 

কুলীর আমলে রাজন্ব বাঁকীর জন্য যে নকল জমিদারী সরকারের খাসে 
আসিয়াছিল, সেই সকল জমিদ্ারীর রাজস্ব সংগ্রহের জন্ঠ তিনি কতক- 

গুলি আমীনি-পদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তীহারাই প্রজা সাধারণের 

নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিয়া নবাব সরকারে দাখিল দিতেন। 

হিজলী প্রদেশও এ সময় কিছুদিনের জণ্ত নবাব সরকারের খাসে 

আসিয়াছিল। কাখির নন্দকুমার পু্করিণীটি সেই স্বরণীয় মহাত্মার 

একটি চিরম্মরণীয় কীত্তি। পুষ্করিণীটি পক্ষপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, বিগত 

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে কাথির ভূতপূর্ব সব্ডিভিজন্তাল অফিসার স্বগায় জগদন্ধু 
তট্টাচার্যয এম্-এ মহাশর সরকারী ব্যয়ে উহার পক্কোদ্ধার করিয়া এবং 

ঘাটটি বাধাইয়। দিয়! সাধারণের মহৎ উপকার সাধন করিয়৷ গিয়াছেন। 

তমলুক মহকুমার অন্তর্গত নন্দকুমার নামক স্থানটাও মহারাজা নন্দ- 

কুমারের নামেই প্রতিষ্ঠিত । 

কাখির যে সুবম্য ত্রিতল অট্রালিকাতে এক্ষণে ফৌজদারী কার্য্যালয় 

প্রতিষ্ঠিত আছে উহা! খুষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে নিমৃকীর কুগীর জন্ত 

নির্মিত হইয়াছিল। ১৮৬৩ খুষ্টাব্ব হইতে এদেশের লবণ কারবার উঠিয়া 

গেলে সরকার বাহাছুর সণ্ট এজেণ্টের নিকট হইতে 

০০৮9 উক্ত বাটী ও তৎসংলগ্ন স্বৃহৎ বাগান দীধিকাদি 
সমেত বিস্তৃত ভূমিথণ্ড গ্রহণ করির উক্ত স্থানে 

মহকুমার কার্য্যালয়াদি স্থাপন করেন। তৎপুর্ব্ব উহা! এগরা নেগু য়া 

গ্রামে প্রতিষ্ঠিত ছিল, সে কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । এই অষ্টা- 

'লিকাটার উত্তর ও দক্ষিণ পার্থ যে চারিটি কামান স্থাপিত আছে, 

সেগুলিকে হিজলী হইতে আনিয়া এস্থানে রাখা হইয়াছে। সম্ভবতঃ 

হিজলীর যুদ্ধে এ কামানগুলি ব্যবহৃত হইয়াছিল। 

সবডিভিজন্তাল অফিসের সম্মুথে যে বৃহৎ প্রস্তর যুর্তিটী আছে উহা 



৩৯৮ মেদিনীপুরের ইতিহাঁস। 

বাহিরীতে পাওয়! গিয়াছিল। বাহিরী হইতে আনয়ন করিয়া উহাকে 

এস্থানে সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। মুণ্তিটার দৈর্ঘ্য 
প্রায় পাঁচ ফিট। উহার ছুই বাঁ একবারেই নাই। 

নাসিকা, চিবুকের নিয়াংশ ও উতয় পাশ্বস্থ যৃভ্িচতুষ্ঠয়ের মুখগ্ুলি ভগ্ন 

অবস্থায় আছে। এতত্তিত্ন মুর্তিটীর অন্যান্য অংশ, বেদী ও বেদীর উপর 

চিত্রিত মূর্তি দুইটি ও অন্যান্য চিত্রগুলি সুম্পষ্ট অবস্থায় আছে। কত 

শত বৎসর হইল যুর্তিটী নির্মিত হইয়াছে__অঙ্গে ছাতা পড়িয়াছে, 

রঙ. জলিয়া গিয়াছে, অঙ্গহীন হইয়াছে তথাপি এখনও উহার শিল্প- 
নৈপুণ্য ও গঠন প্রণালী দেখিলে আশ্্য্যান্িত হইতে হয়। উড়িষ্যার 

ধগডগিরির উপরে এইরূপ মনোমুগ্ধকর প্রস্তরগঠিত মূর্ভিরাশি দৃষ্ট হয়। 

বঙ্ষিমচন্ত্র এ মূর্তিগুলিকে লক্ষ করিয়াই তাঁহার সীতারাম উপন্যাসে 

লিখিয়াছেন_-“উহাদের ছুই চারিটা কলিকাতার বড় বড় ইমারতের 

ভিতর থাকিলে কলিকাতার শোভা হইত।” আমরাও এই গ্রন্থের 

উপসংহারে সেই মহাপুরুষের বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া বলি--“হায়! 

এখন কিন! হিন্দুকে ইগুষ্রিয়াল্ স্কুলে পুতুল 'গড়া শিখিতে হয়! আমরা! 

কুমারগন্তব ছাড়িয়। সুইন্বর্ণ পড়ি, গীতা ছাড়িয়া মিল্ গড়ি, আর 

উড়িষ্যার প্রস্তর-শিল্প ছাড়িয়া সাহেবদের চীনের পুতুল ই করি 

দেখি! আরও কি কপালে আছে, বলিতে পারি না।৮ 

ম্মাপ্ত। 

কাথির প্রস্তর-মৃহ্ঠি। 

শাহরএটরত হটে 
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মাতৃভাষায় যাহার! চিঠিপত্র লিখিতে ও পড়িতে পারে-_ 
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* ১৯২১ খৃষ্টানদের আদমস্থমারীর কফাইন্যাল /রিপোর্ট প্রকাশিত অ! হওয়ায় 

উহ্থার সংখ্যা দেওয়া হইল না। দ্বিতীয় ভাগে উহা! দেওয়া হইবে। এন্বলে ১৯২১ 

খষ্টাবের প্রাথমিক গণনার কেবল মোট সংখ্যাটা প্রদত্ত হইল। | 










